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 إعداد / محمد شحاته علً

 اذلسف يُّ اؼى انؽدم و

0 
 ذـ ْؿً لٛجعى جٌر١حٔحش جٌهحصس 

 ( جٌّىٌذ١ٓ ٚجٌّطىٌذ١ٓ) جٌّإْٓس ٚ

 ضٛظ١ف جٌٙىف ِٓ ضشى١ً ٚقىز جٌطى٠ٌد ٚجٌؿٛوز ٚأ٘ىجف جٌٛقىز 

 ٌر١حٔحش عٓ ٚقىز جٌطى٠ٌد ٚأ٘ىجفٙح ْٚرً جٌطى٠ٌد ف١ٙح ضٛف١ٍ أُ٘ ج

 ئعىجو لحعىز ذ١حٔحش ٌٍّىٌذ١ٓ ٚجٌّطىٌذ١ٓ 

7 

ْؿً جالقط١حؾحش جٌطى٠ٌر١س ٚجٌهطس 

ج٠ٌٕٛٓس ٚجٌش٠ٍٙس ٚجالْرٛع١س 

 ٚجٌطحٌتس

 

 ضٛف١ٍ ْٚحتً ؾّع جالقط١حؾحش جٌطى٠ٌر١س

 ضٛف١ٍ لحتّس ذحالقط١حؾحش جٌطى٠ٌر١س ٌٍفثحش جٌّٓطٙىفس 

 ظ١ف نطٛجش ئعىجو جٌهطس ج٠ٌٕٛٓس ضٛ

 ْرٛع١س ٚجٌهطػ جٌطحٌتسجألش٠ٍٙس ٚج٠ٌٕٛٓس ٚجٌهطس جٌ ضٛجفٍ

3 

 ْؿً جٌطى٠ٌد

جٌّااااااااااااٛجو  - - جٌطى١ٍفااااااااااااحش)

جٌّاااٛجو جٌطى٠ٌر١اااس   -جٌىٌجْااا١س 

 -  جٌّطحذعاااااااااااس ٚجٌطمااااااااااا٠ُٛ -

 جٌطمح٠ٌٍ (

 

 ضى١ٍف جٌّىٌذ١ٓ ٚجٌّطىٌذ١ٓ ذحٌّٙحَ جٌّٕٛغس ذُٙ

 ١ً جٌّٙحَ جٌّٛوٍس ئ١ٌُٙ ٚأٞ ِٙحَ ؾى٠ىزضى١ٍف أععحء جٌٛقىز ذطٕف

ِطحذعس ِٓ نحٌؼ  أٞجٌطٛجصً ِع  -  جٌطٛجصً جٌّٓطٍّ ِع جٌّٛؾ١ٙٓ  

 ٚجٌّٛجو جٌطى٠ٌر١س ػ جٌّٛجو جٌىٌج١ْس نط ضٛف١ٍ جٌّإْٓس جٌطع١ّ١ٍس

 ذٕٓهس ٌٚل١س ٚجٌىط١ٍٔٚس ) ئْ أِىٓ ( ِٓ وً ذٍٔحِؽ جٌٛقىز جقطفحظ 

 ضى٠ٌرٟ

   ضم١١ُ جٌرٍجِؽ جٌطى٠ٌر١س  -                          ضم١١ُ جٌّىٌذ١ٓ

 ضم١١ُ أوجء جٌٛقىز وً ِىز ١َِٕس ِكىوز ِٚطفك ع١ٍٙح - 

 ل١حِ أغٍ جٌطى٠ٌدضمح٠ٌٍ عٓ    -        ضمح٠ٌٍ عٓ ضم١١ُ جٌّىٌذ١ٓ  -

 ضمح٠ٌٍ عٓ ِطحذعس ضٕف١ً نطػ جٌطك١ٓٓ  -         جٌٛقىز    أوجءضمح٠ٌٍ عٓ  -

4 
 ى٠ٌر١اااااسجٌّٛجلاااااف جٌطْاااااؿً 

 ِٕٚحلشس ٠َحٌجش جٌّٛؾ١ٙٓ

 ٠ٓ جٌّٛجلف جٌطى٠ٌر١س ٌٍّع١ٍّٓ جألٚجتً جٌّشٍف١ٓ ٚجٌّٛؾ١ٙٓ ٚوًجضىٚ

 ٚضع٠ُُ ٔمحغ جٌمٛز ٚعالؼ ٔمحغ جٌععف ِٕحلشس ٠َحٌجش جٌّٛؾ١ٙٓ

 ْؿً ظّحْ ؾٛوز جٌطع١ٍُ  5

 ٚظع ٌؤ٠س ٌْٚحٌس جٌّإْٓس -   ضٛظ١ف ٍِجقً ضط٠ٍٛ جٌّإْٓس

جإلشٍجف عٍٝ ذٕحء نطػ جٌطك١ٓٓ ٚنطػ  - جًٌجضٟٚظع نطس وٌجْس جٌطم١١ُ 

 جٌّطحذعس

 ضم٠ٍٍ ِطحذعس نطػ جٌّطحذعس ٌهطػ جٌطك١ٓٓ جٌّى١ٌْس

  جٌطكف١ُ ٚجٌّكحْر١سْؿً  6
 نحٌؼ جٌّإْٓس (وجنً ٚ ضكف١ُ جٌعح١ٍِٓ ذحٌّإْٓس ٚجٌّىٌذ١ٓ )

 جٌّكحْر١س ألٜ ِمصٍ ذّح ال ٠طٕحفٝ ِع التكس جٌّإْٓس جٌىجن١ٍس

 ضٛغ١ك جؾطّحعحش جٌٛقىز  حش جٌٛقىزْؿً جؾطّحع 7
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 دمــــــــــؼ
انجٛبَبد األؼبؼٛخ  
 انقطاضاد انٕظاضٚخٔ

 اخلبطخ ثبنٕحسح 
 

 

 

 



 إعداد / محمد شحاته علً

 

 الهيكل التنظيمي لوحدة التدريب والجودة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 إعداد / محمد شحاته علً

ٔانص٘ مبٕخجّ مت إنغبء  037انقطاض انٕظاض٘ اخلبص ثبنٕحسح ٔ ْٕ انقطاض 
  7117نؼبو  48اض ٔمت إنغبء انقط 7110نؼبو  91انقطاض 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 إعداد / محمد شحاته علً

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 إعداد / محمد شحاته علً

 رشكٛم ٔحسح انزسضٚت ٔاجلٕزح ثبدلسضؼخ
 وٌٖٚ فٟ جٌٛقىز جٌّإً٘ جٌٛظ١فس جالُْ َ

 ٌتـ١ٓح    جٌّىٌْس ِى٠ٍ  

 ٓثٛي جٌطى٠ٌدِ    

 ِٓثٛي جٌؿٛوز    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

                                                                             

 ٠ؼزّذ  ،،                                                                                    

 ِى٠ٍ جٌّىٌْس         

 

 

 

 



 إعداد / محمد شحاته علً

 رٕظٚغ ادلٓبو ػهٙ أػؼبء انٕحسح

 يالحظبد ) طبحت انظفخ ( هف ثٓبادلًٓخ ادلك انظفخ

 سئ١ظ اٌٛؽذح

 ئششاف ػبَ ِٚزبثؼخ     

 دػُ ِبدٞ ٚفٕٟ ٚئداسٞ 

 رؾف١ض ِٚؾبعج١خ 
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 ِغئٛي اٌغٛدح

 ٌشعبٌخاإلششاف ػٍٟ ص١بغخ اٌشؤ٠خ ٚا

بٌزٕغ١ك ِغ ثاٌزم١١ُ اٌزارٟ ٠ٕٚبء خطػ اٌزؾغ١ٓ ٚخطػ اٌّزبثؼخ 

 ِغئٛي ٚؽذح اٌزذس٠ت 

 اعز١فبء ٍِف اٌزمذَ ١ٌٍٙئخ

 .ح اٌزؼ١ّ١ٍخذَ ٌٛؽذح ل١بط اٌغٛدح ثبإلداسئػذاد رمش٠ش ٠م

 ِغئٛي اٌزذس٠ت

 ثٕبء خطػ اٌزذس٠ت

 ) اٌغ٠ٕٛخ ٚاٌشٙش٠خ ٚاالعجٛػ١خ ٚاٌطبسئخ ( 

 ٌجشاِظ اٌزذس٠ج١خرص١ُّ ٚرٕف١ز ا

سفغ رمش٠ش ٌشئ١ظ اٌٛؽذح ػٓ أصش اٌزذس٠ت فٟ دػُ اٌغٛدح فٟ 

 اٌّذسعخ.

 رٛف١ش لبػذح ث١بٔبد وبٍِخ ػٓ اٌؼب١ٍِٓ ثبٌّذسعخ ِغئٛي شئْٛ اٌؼب١ٍِٓ

 رٛف١ش لبػذح ث١بٔبد وبٍِخ ػٓ اٌّزؼ١ٍّٓ ثبٌّذسعخ ِغئٛي شئْٛ اٌطٍجخ

ِؼٍُ أٚي وً ِبدح 

 صمبف١خ

 اٌذٚس٠خ ٌّؼٍّٟ وً ِبدح. ػًّ االعزّبػبد

ٚاٌّؼ١ٍّٓ ٚاالعزؼبٔخ ثُٙ فٟ  اٌّٛع١ٙٓ اٌف١١ٕٓاٌزٕغ١ك ث١ٓ 

 ػ١ٍّخ اٌزذس٠ت.

 غ خشائػ إٌّٙظ ٌٍّٛاد اٌضمبف١خ.اإلششاف ػٍٝ ٚظ

 

 

 

 



 إعداد / محمد شحاته علً

 يالحظبد ادلًٓخ ادلكهف ثٓب انظفخ

 العزّبػٟااألخصبئٟ 

 -عذٚي األػّبي –اإلػذاد ٌالعزّبػبد ) ِىبْ االعزّبع 

 ٛاد(.اٌذػ

ػمذ اعزّبػبد ِغ أ١ٌٚبء األِٛس ِٚغٍظ األِٕبء ٌزفؼ١ً 

 دٚسُ٘ فٟ رط٠ٛش أداء اٌٛؽذح. 

 رٛف١ش اٌجشاِظ اٌخبصخ ثبإلسشبد اٌزشثٛٞ. 

اٌزٛػ١خ ٚاإلسشبد ٌغ١ّغ اٌؼب١ٍِٓ ثبٌّذسعخ ثأ١ّ٘خ دٚس ٚؽذح 

 اٌزذس٠ت ٚاٌغٛدح فٟ رط٠ٛش األداء اٌّذسعٟ .
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 ٚو١ً إٌشبغ

 رفؼ١ً االٔشطخ اٌالصف١خ ٚالؼ١ب ثبٌّذسعخ 

اٌزم١١ُ اٌزارٟ ٌزفؼ١ً االٔشطخ اٌالصف١خ ثبٌّذسعخ ػٍٝ ِذاس 

 اٌؼبَ 

رص١ُّ ٚثٕبء ٚرٕف١ز خطػ اٌزؾغ١ٓ اٌالصِخ ٌؼالط عٛأت 

 ٟ رفؼ١ً األٔشطخ.اٌمصٛس ف

 ػعٛ ِغٍظ األِٕبء
فٟ رط٠ٛش أداء  ِغٍظ األِٕبء ٚأ١ٌٚبء األِٛس فؼ١ً دٚسر

 اٌٛؽذح. 

 

 
 

 

 



 إعداد / محمد شحاته علً

 انجٛبَبد انؼبيخ نهًسضؼخ
 اؼى 

 ادلسضؼخ

 جًٌٍّٓٓ

 جٌٍلُ جٌطع٠ٍفٟ
 انزجؼٛخ ادلطحهخ

 انفرتح

 انسضاؼٛخ 

 رهٛفٌٕ 

 ادلسضؼخ

.................. 
......................... .....

 ............................. 
.................. .................. 

 ٠َٛ وحًِ /

 صرحقٟ / ِٓحتٟ
.................. 

 االنكرتَٔٙ  انربٚس انربٚسٌ٘ انؼُٕا ادلسضؼخ  َٕع ادلجىن يهكٛخ ادلسضؼخ رلزًغ
 ادلسضؼخ  يٕقغ

 االنكرتَٔٙ

 ...ٍوس / .ِشط ....قىِٟٛ / .. .......٠ٌفٟ / ..
 ..................

.................. 

 ..................

.................. 

 ..................

.................. 

 

 ثٛبَبد يؽئٕل ٔحسح انزسضٚت ٔاجلٕزح

 جٌط١ٍفْٛ جٌٛظ١فس جٌّإً٘ جالُْ

    

 

 ثٛبَبد انؼبيهني ثبدلسضؼخ

 ذظبئٙ اخزًبػٙأ أذظبئٙ َفؽٙ ادلؼهًني انقٛبزح 

 ؾٍّس ئٔحظ يوٌٛ ؾٍّس ئٔحظ يوٌٛ ؾٍّس ِٓحعى أٚي أٚي أ نر١ٍ ور١ٍ ٚو١ً ِى٠ٍ

              

 انؼًبل اإلزاضٚني أذظبئٙ يكزجخ أذظبئٙ يؼًم أذظبئٙ ركُٕنٕخٛب

 ؾٍّس ئٔحظ يوٌٛ ؾٍّس ئٔحظ يوٌٛ ؾٍّس ئٔحظ يوٌٛ ؾٍّس ئٔحظ يوٌٛ ؾٍّس ئٔحظ يوٌٛ

               

 

 



 إعداد / محمد شحاته علً

 ٔيظبزضْب ) ادلزبحخ ( انٕحسح قبئًخ مبٕاضز

 

 يالحظبد  يظبزضْب  ادلزبحخ   ٔاإليكبَبدادلٕاضز  انؼسز و
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 ِى٠ٍ جٌّىٌْس                                  ِٓثٛي ٚقىز جٌطى٠ٌد ٚجٌؿٛوز 

 



 إعداد / محمد شحاته علً

 أْساف ٔحسح انزسضٚت ٔاجلٕزح
 :  انؼـــــــــبو اذلـــــــسف 

ض١ّٕس ِٓ نالي  انطؤٚخ ضكم١ك ًٖ٘ جٌٓعٟ ئٌٝٚ  ضؤٚخ يؽزقجهٛخ حتسٚس  ضٓطٙىف ٚقىز جٌطى٠ٌد ٚجٌؿٛوز

إوٜ ئٌاٝ ٚذّاح ٠ا أوٚجٌُ٘ ذفحع١ٍاس ٚوفاحءز ذّح ٠ؿعٍُٙ لحو٠ٌٓ عٍٝ أوجء وفح٠حش جٌّع١ٍّٓ ٚجٌعح١ٍِٓ ذحٌّىٌْس

  . لحوٌز عٍٝ جٌٛصٛي ئٌٝ جٌؿٛوز جٌشحٍِس سِىٌْ ٌطصرف ضك١ٓٓ جٌع١ٍّس جٌطع١ّ١ٍس ذحٌّىٌْس

 :  انفطػٛـــــــخ األْــــــساف

 ىو.ٚجٌػمحف١س ٌٍّع١ٍّٓ ٌٚؿ١ّع جٌعح١ٍِٓ ذحٌّىٌْس نحصس جٌّع١ٕ١ٓ جٌؿ ض١ّٕس جٌىفح٠حش ج١ٌّٕٙس ٚجٌطهصص١س  

 ٍجٌط١ّٕس ج١ٌّٕٙس جٌّٓطىجِس ٌٍعح١ٍِٓ ذٙحِٕحل عحَ ذحٌّىٌْس ٠شؿع عٍٝ  ضٛف١ . 

 ٌّشاىالشج قاً  ٚجٌماىٌز عٍاٝ جالذطىاحٌٞجٌطفى١اٍ   ٚجٌطفى١اٍ جٌٕحلاى   ٚجٌطفى١اٍ  فاٟ جٌعٍّاٟجألْاٍٛخ  ض١ّٕس  

 . عٍُّٙ فٟٚجالذطىحٌ  ٌىٜ جٌّع١ٍّٓ ٚجٌعح١ٍِٓ ذحٌّىٌْس   ذّح ٠ٓحعىُ٘ عٍٝ جٌطؿى٠ى ٚجٌطكى٠ع

 جٌعاح١ٍِٓ ذحٌّىٌْاس عٍاٝ جْاطهىجَ جٌطىٌٕٛٛؾ١اح  وج١٠ٌٓ ٚغ١اٍُ٘ ِآش ٚجإلض١ّٕس وفح٠حش جٌّع١ٍّٓ ٚجٌم١حوج

 .جٌّطٕٛعس جٌّططٌٛز ِٚصحوٌ جٌّعٍفس

  نااالي ل١ااحُِٙ ذاااؾٍجء ذكااٛظ  جٌّىٌْااس ِاآ فااٟٚجٌىفح٠ااحش جٌركػ١ااس ٌٍّعٍّاا١ٓ ٚجٌعااح١ٍِٓ  جٌااٛعٟض١ّٕااس

  .ضٛجؾُٙٙ جٌطٟ قً ذعط جٌّشىالش جٌطع١ّ١ٍس ج١ٌّىج١ٔس فٟٚوٌجْحش ضٓحعى 

 جٌهرٍجش جٌّطٛفٍز ذحٌّىٌْس ْطفحوز ِٓ نرٍجش جٌّع١ٍّٓ جٌعحتى٠ٓ ِٓ ذعػحش نحٌؾ١س ٚأ٠عحجال. 

 نىِس جٌع١ٍّس جٌطع١ّ١ٍس فٟجالْطػّحٌ جألِػً  جْطػّحٌ جإلِىحٔحش جٌّحو٠س جٌّطٛفٍز ذحٌّىٌْس. 

 ٛغٓ ٚض١ّٕس ج٠ٌٛٙس جٌػمحف١سجالٔطّحء ٚجٌٛالء ٌٍ ِٓ ذ١ٕٙح ل١ُ ٚجٌطٟجٌم١ُ جإل٠ؿحذ١س ٌىٜ جٌّع١ٍّٓ ٚجالضؿح٘حش  ض١ّٕس . 

 ٌى٠ٌر١سجٌطضى٠ٌر١س ) ِىٌذ١ٓ ( ٌى٠ٙح جٌىفح٠حش ٚجٌّٙحٌجش جٌالَِس ٌٍم١حَ ذحألٔشطس  ئعىجو وٛجو  

 ذحٌّىٌْس ٌٍعح١ٍِٓ جٌٛظ١فٟ جٌٍظح ِٓطٛٞ ٠َحوز 

 ٍّجٌطٛجصً ِع جٌّٛؾ١ٙٓ ذشىً ِٓط 

 ِى٠ٍ جٌّىٌْس                ِٓثٛي ٚقىز جٌطى٠ٌد ٚجٌؿٛوز                                   



 إعداد / محمد شحاته علً

 انزسضٚت ٔحسح يجبزا
 اٌىفب٠بد ِذخً ٚفك اٌّؼٍُ ٚرذس٠ت ئػذاد ثشاِظ ثٕبء. 

 اٌّغزّشح ا١ٌّٕٙخ ٚاٌز١ّٕخ اٌزارٟ اٌزؼٍُ ػٍٝ ٚاٌزذس٠ت اٌّؼ١ٍّٓ لذساد ر١ّٕخ. 

 اٌزذس٠ج١خ االؽز١بعبد رؾذ٠ذ ظٛء فٟ رذس٠ت ثشاِظ ئػذاد. 

 ْا١ٌّٕٙخ اٌز١ّٕخ ف١ٗ رزُ اٌزٞ األعبعٟ اٌّشوض ٟ٘ ذسعخاٌّ رىْٛ أ. 

 ٍُاٌزذس٠جٟ اٌجشٔبِظ أعبط ٘ٛ اٌزؼ١ٍُ ١ٌٚظ اٌزؼ. 

 َاٌزذس٠ت فٟ ٚاٌؼ١ٍّخ اٌزطج١م١خ ٚاٌغٛأت ثبألداء اال٘زّب. 

 اٌؾ١بح ِذٜ اٌزؼٍُ ِجذأ رأو١ذ. 

 ثؼذ ػٓ اٌزذس٠ت ٚرم١ٕبد ئِىبٔبد ِٓ االعزفبدح. 

 َاٌغذد ّؼ١ٍّٓاٌ ثزذس٠ت اٌخبص اال٘زّب. 

 َاٌزذس٠ج١خ اٌٛؽذح ئداسح ثغٛدح اال٘زّب. 

 ٚاٌّذ٠ش٠خ ثبإلداسح اٌزذس٠ت ٚأعٙضح اٌٛؽذح ث١ٓ اٌزٕغ١ك. 

 َاٌزؼٍُ  ِصبدس ثزؼذد اال٘زّب. 

 َاٌجؾض١خ اٌىفب٠بد ٚر١ّٕخ اٌجؾضٟ، اٌٛػٟ ثز١ّٕخ اال٘زّب. 

 اٌزذس٠ت ثشاِظ ٚفؼب١ٌخ عٛدح رعّٓ ِؾذدح ِؼب١٠ش رٛافش. 

 اٌّزٛافشح ٚاٌّبد٠خ اٌجشش٠خ اإلِىبٔبد ِٓ االعزفبدح. 

 اٌزذس٠ج١خ ٚاألٔشطخ ٌٍجشاِظ ِٚزىبٍِخ شبٍِخ خطخ ٚظغ. 

 اٌزخصصبد ٚفك اٌزذس٠ج١خ اٌىٛادس أفعً اخز١بس. 

 ٚاٌّزذسث١ٓ اٌّذسث١ٓ ث١ٓ اٌّزجبدي ٚاٌزفبػً اٌّشبسوخ ِجذأ رأو١ذ. 

 ٚاإلثذاػٟ ٚإٌمذٞ اٌؼٍّٟ اٌزفى١ش ِٙبساد ر١ّٕخ. 

 اٌضمبف١خ ا٠ٌٛٙخ ٚرأو١ذ ٚاٌخٍم١خ اٌٛلبئ١خ اٌزشث١خ أ١ّ٘خ رأو١ذ. 

 ٚػ١ٍّبرٗ اٌزؼ١ٍُ ِذخالد ثزؾغ١ٓ اٌشبٍِخ اٌغٛدح ِفَٙٛ رأو١ذ. 

 اٌؼب١ٍِٓ ث١ٓ اٌزذس٠جٟ اٌٛػٟ ٔشش. 

 ِى٠ٍ جٌّىٌْس                                                      ِٓثٛي ٚقىز جٌطى٠ٌد ٚجٌؿٛوز      

 



 إعداد / محمد شحاته علً

 انربَبيح انزسضٚجٙٔادلسضة  يفْب شطٔؽ جيت رٕافط

 ادلسضة  أٌ : ػهٗ جيت 
 ٠ٙزُ ثّظٙشٖ ٚعـٍٛو١برٗ داخً ٚخبسط اٌّإعغخ 

 ٠ؾزشَ اٌجؼذ اٌشخصٟ ٌٍّزذسث١ٓ ٚاٌضِالء.  

 ٠غـبػذ اٌّزذسث١ٓ ٚاٌضِالء دْٚ ر١١ّض.  

  ( اٌفىش٠خ )اٌزٛص١ك ٚرؾذ٠ذ اٌّصبدس٠ٍزضَ ثؾمٛق اٌٍّى١خ 

 ًاٌمبػخ اٌزذس٠ج١خ رٛعذ لبئّخ ثمٛاػذ اٌؼًّ داخ.  

 ًّ٠زُ رفؼ١ً لٛاػذ اٌؼ.  

 ُٙ٠غزض١ش اٌّذسة اٌّشبسو١ٓ العزٕجبغ رٛلؼبر.  

 ٓ٠ٛصع األدٚاس ثّب ٠زٕبعت ِغ أّٔبغ اٌّشبسو١. 

  . ٠ٍزضَ  ثبٌٛلذ اٌّؾذد ِٓ اٌجذا٠خ ٚؽزٝ ٔٙب٠خ رٕف١ز اٌجشٔبِظ  

 ٠ٛظف األدٚاد اٌّزٛفشح ٚاٌّغزٙذفخ فٟ رؾم١ك األ٘ذاف.  

 د اٌزذس٠ج١خ اٌّزٛفشح  ، اٌمذساد اٌجشش٠خ ػٍٝ ِغزٜٛ اٌّذسة ٚاٌّزذسة ثفؼب١ٌخ٠ٛظف اٌّٛا 

 ٠غزخذَ أعب١ٌت ِشٛلخ فٟ غشػ األعئٍخ ٚاإلعبثخ ػ١ٍٙب. 

 ٠صؾؼ األخطبء ثطش٠مخ ِالئّخ. 

 ٓ٠زؾذس ثغشػخ ِٕبعجخ ِغ اٌّشبسو١. 

 ُٙ٠شثػ أٔشطخ اٌزذس٠ت ثج١ئخ اٌّشبسو١ٓ ٚاؽز١بعبر. 

 دح اٌزذس٠ج١خ٠ٕٛع ِٓ أعٍٛة ػشض اٌّب. 

 ُٙ٠ٕصذ ثب٘زّبَ  ألفىبس اٌّشبسو١ٓ ٚآسائ. 

 ٠ششن ع١ّغ اٌّزذسث١ٓ فٟ اٌغٍغخ.  

 ٓ٠ؼطٟ فشص ِزغب٠ٚخ ٌغ١ّغ اٌّشبسو١. 

 ٠غ١ذ اعزخذاَ االعزشار١غ١بد اٌّزٕٛػخ. 

  ِٓ ثزٕٛع اٌّشبسو١ٓ ٚاؽز١بعبرُٙ اعزشار١غ١بر٠ٕٗٛع. 

 ٗ٠زؾىُ فٟ ِشبػشٖ ٚأفؼبالر.  

 ثذ٠ٍخ فٟ ؽبٌخ أمطبع اٌز١بس اٌىٙشثبئٟ ٠غزخذَ ٚعبئً ِٚؼ١ٕبد. 

 ٠غزخذَ ٚعبئً رىٌٕٛٛع١خ ِزٕٛػخ. 



 إعداد / محمد شحاته علً

  ٠ٛظف اٌٛعبئً ؽغت اٌّٛلف اٌزذس٠جٟ ٚإٌشبغ. 

 ٠ٛظف ٔزبئظ اٌزم٠ُٛ فٟ ِّبسعخ ثؼط األٔشطخ اإلصشائ١خ.  

  ٟ٠ّٕٝ ٌذٜ اٌّشبسو١ٓ أ١ّ٘خ اٌزم٠ُٛ اٌزار. 

 أٌ :  اىلانربَبيح انزسضٚجٙ  ٚٓسفجيت أٌ 
 ٌّؾزٜٛ ٌذٜ اٌّؼٍُ االٌزضاَ ثبٌمٛاػذ ٚاٌٍٛائؼ٠ُّٕٟ ا.  

 ٠ُشعخ ٌذ٠ٗ ل١ُ اٌؼذاٌخ ٚاٌّغبٚاح.  

 ىٓ اٌّؾزٜٛ اٌّؼٍُ ِٓ رؾذ٠ش ِؼبسفٗ ِٚٙبسارٗ ٚارغب٘برٗ فٟ اٌّبدح اٌؼ١ٍّخ َّ ُ٠.  

 ٍُ٠ّىٕٗ ِٓ رط٠ٛش أدائٗ ٌذػُ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼ.  

 ٠ُّٕٟ ِٙبسرٗ فٟ رٛظ١ف اٌزىٌٕٛٛع١ب.  

 ٚاالغالعٍُ ِصبدس ِؼشفخ ِزٕٛػخ ٌٍجؾش ٠ٛفش اٌّؾزٜٛ ٌٍّؼ.  

 ٠ُّٕٟ ٌذ٠ٗ رجبدي اٌخجشاد ٚاٌّؼبسف.  

 ٚالؼ١خ -لبثٍخ ٌٍزؾم١ك.  -٠ّىٓ ل١بعٙب.    -ِؾذدح.   :رٛعذ أ٘ذاف ئعشائ١خ رزصف ثأٔٙب. 

 رٛعذ ٔغخخ ِطجٛػخ ٌٍّبدح اٌزذس٠ج١خ ٌالعزخذاَ اٌغش٠غ فٟ اٌّٛالف اٌطبسئخ ئرا ٌضَ األِش. 

 اٌّذسة فٟة ٔغخخ ٚسل١خ ِٓ اٌّبدح ٚاٌىزش١ٔٚخ ئْ أِىٓ .ششٚغ ٠غت رٛافش٘ب ٠ُؼطٝ وً ِزذس 

 ِٓثٛي ٚقىز جٌطى٠ٌد ٚجٌؿٛوز                                                   ِى٠ٍ جٌّىٌْس

 

 
 
 

 

 



 إعداد / محمد شحاته علً

 انزسضٚت أؼبنٛت 
  جٌى١ف١س جٌطٟ ٠طُ ِٓ نالٌٙح عٍض جٌّحوز جٌطى٠ٌر١سأٚ ٠مصى ذأْح١ٌد جٌطى٠ٌد ٟ٘ جٌط٠ٍمس  -

حٌٙح   ِٚاح ٓطٍَُ ضٕٛع جالقط١حؾحش جٌطى٠ٌر١س ٚضعىو ِٓط٠ٛحش جٌرٍٔحِؽ جٌطى٠ٌرٟ ضٕٛع أْح١ٌد جٌطى٠ٌد ٚضعاىو أشاى٠ -

٠صٍف ٌطكم١ك ذعط جالقط١حؾحش جٌطى٠ٌر١اس لاى ال ٠صاٍف ٌٍارعط ج٢ناٍ ِٚاح ٠طٕحْاد ِاع جٌّعٍّا١ٓ لاى ال ٠طٕحْاد ِاع 

 ... جإلوج١٠ٌٓ  ٚعٍٝ يٌه فاْ ٕ٘حن ظٌٍٚز ٌط٠ٕٛع أْح١ٌد جٌطى٠ٌد فٟ جٌرٍٔحِؽ

  :٠ّٚىٓ أْ ضصٕف أْح١ٌد جٌطى٠ٌد ٚفمح ألشىحٌٙح عٍٝ جٌٕكٛ جٌطحٌٟ 

 احملبػطح
 أٚ اٌّف  ب١ُ٘ أٚ اٌؾم  بئك أٚ اٌٛل  بئغ ِ  ٓ عٍغ  ٍخ ثزم  ذ٠ُ اٌّ  ذسة ف١  ٗ ٠م  َٛ سع  ّٟ، ش  جٗ ؽ  ذ٠ش ٟ٘  

 .ػاللبد ششػ أٚ ِشىٍخ، ثبعزطالع ٠مَٛ أٚ اٌّجبدب،

 احلبالد زضاؼخ

 ظ ب٘شح أٚ ؽبٌ خ أٚ ِش ىٍخ ٌٙ ُ رم ذَ ؽ١ ش اٌزذس٠ج١ خ  اٌؼ١ٍّ خ فٟ اٌّزذسث١ٓ ئششان ػٓ ػجبسح ٟ٘

 اإل٠غبث١  بد رو  ش ِ  غ ِالئ  ُ ؽ  ً ئٌ  ٝ ف١ٙ  ب ٚاٌٛص  ٛي رؾ١ٍٍٙ  ب بداٌّغّٛػ   ِ  ٓ ٠ٚطٍ  ت ٚالؼ١  خ،

 .ٚاٌزٛص١بد ٚااللزشاؽبد ٚاٌغٍج١بد

 ؼًهٛخانؼطٔع ان
اٌج١بْ ػٍٟ اٌّؼٍُ ثبٌٕغجخ ٌٍّذسة :اٌّٙبساد )  أٚبد ؼ١ٌٍٍّ اٌفؼٍٟ ثبألداءٚاٌّزذسة  اٌّذسة ٠مَٛ

 ( . ثبٌّّبسعخ زؼٍُاٌ ذسة :ٌٍّز ٚثبٌٕغجخثٗ ، ثؾ١ش ٠ؼشض ِب ٠غت اٌم١بَ ثٗ ٚو١ف١خ اٌم١بَ 

 انصُْٙ انؼظف
 (األفكبض رٕنٛس)

 ف ٟ اٌزص شف و١ف١ خ ػ ٓ ع إاي ثؼٕب٠ خ ِخز بسح صغ١شح ٌّغّٛػخ ٠ؼطٝ األفىبس ر١١ٙظ غش٠مخ فٟ

 اٌز ٟ اٌؾٍ ٛي أٚ األفىبس ِٓ ِّىٓ ػذد أوجش ر١ٌٛذ اٌّغّٛػخ أفشاد ِٓ ٠طٍت صُ ِشىٍخ، أٚ ِٛلف

 ٚرىز ت. اٌّغّٛػخ أفشاد أفىبس ث١ٓ اٌؾش اٌزعبفش رشغ١غ ِغ ،اٌّشىٍخ أٚ اٌّٛلف ٠ٌٛذ٘ب أْ ٠ّىٓ

 .األفىبس ٘زٖ خشٚط ثٙب ٠زُ اٌزٟ ثبٌغشػخ لالة ٌٛػ أٚ عجٛسح ػٍٝ األفىبس

 انؼًم ٔضؾ

 اٌّش بسوْٛ ف١ ٗ ٠ زؼٍُ ِب ثّٛظٛع اٌّٙز١ّٓ ِٓ ِّىٓ ػذد أوجش ِشبسوخ أعب١ٌت ِٓ أعٍٛة ٟ٘

 دساع  خ ٌٚىٕٙ  ب ، ٚؽ  ٛاس ِٕبلش  خ ِغ  شد الٚ ِؾبظ  شح ١ٌغ  ذ ٚ٘  ٟ اٌ  جؼط ثؼع  ُٙ خج  شاد ِ  ٓ

 إٌز  بئظ ئٌ  ٝ ٌٍٛص  ٛي رٕف  ز ػ١ٍّ  خ ٚاعج  بد أٚ ٌّش  ىٍخ ؽٍ  ٛي  ئٌ  ٝ ٌٍٛص  ٛي اٌغ١ّ  غ ف١ٙ  ب ٠ش  بسن

 .  رؾم١مٙب اٌّطٍٛة

 رلًٕػبد انؼًم
٠ٚ زُ ئػط بئُٙ ئٌ ٝ ِغّٛػ بد ص غ١شح غ١ ش ِزغبٔغ خ،  اٌّز ذسث١ٓأعٍٛة رؼٍُ ٠زُ ف١ ٗ رمغ ١ُ  ٟ٘

 ِمزشؽ خ ٚؽٍ ٛي ٔز بئظ أٚ رٕف١ز٠ خ خط ٛاد ئٌ ٝ اٌٛص ٛي ٌّغّٛػ خا ِ ٓ ٠ٚطٍ ت ، خ بص رى١ٍف

 . ِؾذدح اٌّغّٛػخ اٌٛاؽذح فٟ رؾم١ك ٘ذف أٚ أ٘ذاف  أفشاد٠ٚزؼبْٚ 

 ادلؤدتطاد
 ٘  زٖ ٚرزع  ّٓ. اٌز  ذس٠ت أل٘  ذاف ٌٍٛص  ٛي اٌغّبػ١  خ إٌم  بػ ٚأع  ب١ٌت اٌّ  إرّش غش٠م  خ رغ  زخذَ

 ٚاٌزؼ١ٍم  بد ٚاإلعبث  بد اٌّ  ذسة، لج  ً ِ  ٓ ٚاٌزؼ١ٍم  بد ٚاإلعبث  بد األع  ئٍخ ِ  ٓ ِض٠غ  ب األع  ب١ٌت



 إعداد / محمد شحاته علً

 .اٌزذس٠ج١خ األ٘ذاف ٌزؾم١ك رٌه وً ٠ٛعٗ ؽ١ش اٌّزذسث١ٓ  لجً ِٓ ٚاألعئٍخ

 انُسٔح

 ٚصِ بْ ِؾ ّذد، ِى بْ ف ٟ ٌٍّٕذٚحِؼ١ٓ  ِٛظٛع ٌّٕبلشخ اٌّزذسث١ٓٚ اٌّذسة ١ٓث ؽٛاس ػٓ ػجبسح

 ثّٛظ ٛع االٌز ضاَ ٛاس ِغٌٍؾ فشصخ  رىْٛ ٕ٘بن  صُ ٔظشُ٘، ٚعٙخ ػٓ اٌّزذسثْٛ ش، ٠ٚؼج ِؼ١ّٓ

 . إٌّذٚح

 أٚ دٚس٠ بد، أٚ وز ت ف ٟ ثم شاءاد اٌّز ذسث١ٓ ثزى١ٍف اٌذساع١خ اٌٛاعجبد غش٠مخ فٟ اٌّذسة ٠مَٛ انسضاؼٛخ انٕاخجبد

 .ِؼ١ٕخ ِٙبسح ػٍٝ ٌٍزذس٠ت رّبس٠ٓ أٚ ِشىالد ٌُٙ ٠ؾذد أٚ ، ِششٚع ثاػذاد ٠ىٍفُٙ

 ادلٕخّ انُقبؾ

 

 ثزغٍغ ً األع ئٍخ ٘ زٖ ٠ض١ ش ص ُ اٌجشٔبِظ، ٌخذِخ اٌّٛعٙخ األعئٍخ ِٓ ِغّٛػخ ثاػذاد اٌّذسة ٠مَٛ

 ٠ٕزم ً ٚػٕذ٘ب ػٕٙب، ئعبثخ ئٌٝ ٚئ٠بُ٘ ٠صً صُ ِٚٓ ػٕٙب، اإلعبثخ ٌٍّزذسث١ٓ ٠ٚزشن ِٕظُ ِٕطمٟ

 ثأع ٍٛة ٚاٌمٕبػ بد االرغب٘ بد ٚر١ّٕ خ ٚاٌّؼ بسف اٌّؼٍِٛ بد ئ٠ص بي ٠ زُ ٚ٘ىزا آخش، عإاي ئٌٝ

 ف ٟ فبئم خ ٚوف بءح ِٙ بسح ئٌ ٝ ٠ؾز بط أٔ ٗ غ١ش ِٚض١ش، شبئغ أعٍٛة ٚ٘ٛ ، اٌّٛعٗ ٚإٌمبػ اٌغإاي

 . ع١ذح ثصٛسح اٌٙذف ١ٌخذَ ٚرٛع١ٙٗ إٌمبػ ئداسح

اٌٛالؼٟ اٌزٞ ٠صؼت رٛف١شٖ  ئٌٝ اٌؼبٌُ اٌّزذسث١ٌٓزمش٠ت  اٌّذسةأعٍٛة رؼ١ٍّٟ ٠غزخذِٗ  ٟ٘ احملبكبح

 .اٌجشش٠خ  ثغجت اٌزىٍفخ اٌّبد٠خ أٚ اٌّٛاسد ٌُٙ

 زٔاضنؼت األ

فٟ ش ىً ع ١ٕبس٠ٛ ِشرجطخ ثّٛظٛع اٌزذس٠ت ثزّض١ً أدٚاس ِؾذدح  اٌّزذسث٠ْٛمَٛ ف١ٗ  ٘ٛ أعٍٛة

ثؼ  ذ ٔٙب٠  خ اٌؼ  شض ٠م  َٛ اٌّش  ب٘ذْٚ ٚاٌّش  بسوْٛ ِؼ  ب  ثّٕبلش  خ ٚ ٚرٌ  ه وّؾبٌٚ  خ ٌّؾبو  بح اٌٛال  غ

فٟ ع ٛ ِ ٓ اٌّزؼ خ  ثٙذف ئوغبة اٌّزذسث١ٓ ِغّٛػخ ِٓ اٌّٙبساد اٌؼ١ٍّخِٛظٛع ٌؼت األدٚاس 

 ٚاإلصبسح .

 

٠ّٚىٓ ضص١ٕف جألْح١ٌد جٌطى٠ٌر١س ؛ ٚفمح ٌطر١عس جٌرٍٔحِؽ جٌطى٠ٌرٟ ٚأل١ّ٘س جٌّطىٌذ١ٓ   ٚئعىجوُ٘ ِٚٛجلع 

 : ِٓ ق١ع جٌّىحًْٖ٘ جٌّٛجلع عٍُّٙ . ٚ

 ادلسضؼخ  : زاذم انزسضٚت  -0

٠طعآّ جٌرٍٔااحِؽ ٚجألٔشاطس جٌطى٠ٌر١ااس جٌطاٟ ضااطُ فاٝ جٌّىٌْااس   ٚجٌاًٞ  ٠عطّااى عٍاٝ أْ ضىااْٛ جٌّىٌْاس ٘ااٟ جٌٍّوااُ 

ٕاحل جألْحْٟ جًٌٞ ضطُ ف١ٗ جٌط١ّٕس ج١ٌّٕٙاس ٌٍّعٍّا١ٓ ٌٚؿ١ّاع جٌعاح١ٍِٓ   ٚ٘اًج جٌٕاٛع ِآ جٌطاى٠ٌد ٠ططٍاد ضاٛجفٍ جٌّ

جٌصااكٟ ٌٍعااح١ٍِٓ فااٝ جٌّىٌْااس ٌٍعّااً وف٠ٍااك ِطىحِااً ؛ جألِااٍ جٌااًٜ ٠إوااى جٌااىٌٚ جٌااًٜ ضمااَٛ ذااٗ جٌٛقااىز جٌطى٠ٌر١ااس  

 ذحٌّىٌْس .

 ادلسضؼخ  : ذبضج انزسضٚت  -7

) جٌّصحٔع ــ جٌشٍوحش ــ جٌّاُجٌع ـاـ جٌاٌٛٔ ـاـ ٍِجواُ جٌّىٌْس  نحٌؼ٠طعّٓ جٌرٍجِؽ ٚجألٔشطس جٌطى٠ٌر١س جٌطٟ ضطُ  

 ٚجٌؿاٛوز شٍجف ٚقىز جٌطى٠ٌدئذٕحء عٍٝ نطس ٠ْٕٛس ضكص  جٌّٕٟٙ ــ ٍِجوُ جٌركٛظ ــ جٌّٛجٔة ــ جٌفٕحوق ( جٌطى٠ٌد

وجٌجش جٌطى٠ٌد ذحإلوجٌجش جٌطع١ّ١ٍس ٌعّحْ ضٛف١ٍ ف٠ٍك عًّ ِطىحِاً ِٕٚاحل نِآ ٚصاكٟ ٌٍّطاىٌذ١ٓ ٚذحٌط١ٕٓك ِع ئ

 . ٚجٌّىٌذ١ٓ



 إعداد / محمد شحاته علً

ــس :   -3 ــٍ ثؼ ــسضٚت ػ ف١ااى٠ٛ  –ٌجو٠ااٛ  –ي ٚجٌطىٌٕٛٛؾ١ااح جٌّطمىِااس ) ض١ٍف٠ُااْٛ ٠ااطُ ِاآ نااالي ْٚااحتً جالضصااحانز

شارىحش  –شارىس جإلٔطٍٔاص  –ألاٍج  ِىِؿاس  –قمحتد ضع١ّ١ٍس ضعُ ِٛجو ِطرٛعس ٍِٚت١س ِّٚٓٛعس  –وٛٔفٍجّٔ 

ِعٍِٛااحش أنااٍٜ ( . ٚ٘ااًج جٌٕااٛع ِاآ جٌطااى٠ٌد أصاارف ِاآ أوػااٍ جألْااح١ٌد جْااطهىجِح قح١ٌااح ؛ ٔط١ؿااس جٌطمااىَ فااٝ ِؿااحي 

 .جٌطىٌٕٛٛؾ١ح 

 ٔيٍ حٛث ادلؽزٕ٘ : 

ِٓااطٜٛ جٌّاااى٠ٍ٠حش جٌطع١ّ١ٍااس ) جٌّكحف ااحش (   جٌّٓااطٜٛ جٌّكٍااٝ : ) ٍِجواااُ   جٌّٓااطٜٛ جٌٍّوااُٞ ) جٌااَٛجٌز (  

جٌطااى٠ٌد جٌّك١ٍااس ذااحإلوجٌجش جٌطع١ّ١ٍااس ( ؛ ذٙااىف أعااىجو ِااىٌذ١ٓ ٚوااٛجوٌ ضى٠ٌر١ااس عٍااٝ ِٓااط٠ٛحش ١ٍِ٘ااس   ضرااىأ ِاآ 

ى٠ٍ٠حش جٌطع١ّ١ٍاس   غاُ ِٓاطٜٛ جإلوجٌجش قطاٝ ضصاً جٌّىٌْاس ذّاح ٠شاىً ِٓطٜٛ جٌَٛجٌز جٌٍّوُٞ   غُ ِٓاطٜٛ جٌّا

 شرىس ضى٠ٌد . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 إعداد / محمد شحاته علً

 

 

 قٕاػس انجٛبَبد 

 اخلبطخ ثبدلسضثني ٔادلزسضثني 

 ٔاجلٕزح ٔذـؾ ٔحسح انزسضٚت

 



 إعداد / محمد شحاته علً

 جٌكىِٛس جالٌىط١ٍٔٚس ( ) ٠ىطفٟ ذحٌمحعىز جٌّٛؾٛوز فٟ قبػسح ثٛبَبد انؼبيهني ثبدلسضؼخ
 ٌلُ جٌٙحضف جٌىٌٚجش جٌطى٠ٌر١س جٌكحصً ع١ٍٙح جٌّإً٘ جٌٛظ١فس جالُْ َ

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

11      

 

 



 إعداد / محمد شحاته علً

 قبػسح ثٛبَبد ادلسضثني

 رقن التليفون املؤهل الوظيفة االسن م
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 ِى٠ٍ جٌّىٌْس                                                                    ِٓثٛي ٚقىز جٌطى٠ٌد ٚجٌؿٛوز                   



                                                   علً شحاته محمد/  إعداد أ

 قبػسح ثٛبَبد ادلٕخٓني انصٍٚ ٚعٔضٌٔ ادلسضؼخ نهزٕاطم يؼٓى

 ضقى اذلبرف انٕظٛفخ االؼى و

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 ْسِى٠ٍ جٌّىٌ                    ِٓثٛي ٚقىز جٌطى٠ٌد ٚجٌؿٛوز                                     

 

 

 

  



                                                   علً شحاته محمد/  إعداد أ

 

 

 

 

 سجل 
االحتياجاث 

 تــــــيـــــبـــــالتدري
 

 

 

 



                                                   علً شحاته محمد/  إعداد أ

 يفٕٓو االحزٛبخبد انزسضٚجٛخ:  

ِعاحٌف ٚنراٍجش ِٚٙاحٌجش ٚجضؿح٘احش  ِٓضطٌٛجش ٚضغ١ٍجش  ِِٓح ٠كطحؾٗ جٌّع١ْٕٛ  ٟ٘ -

 ٍْٚٛن ٌٓى جٌفؿٛز ذ١ٓ ِح ٘ٛ وحتٓ ِٚح ٠ؿد أْ ٠ىْٛ .

 د انزسضٚجٛخ:انغطع يٍ حتسٚس االحزٛبخب

 ضك١ٓٓ جألوجء ٌٚفع جٌّٙحٌجش.  -

 عالؼ ِشىٍس جٔهفحض ِٓطٛٞ جٌطكص١ً   -

 ضكى٠ى جٌّع١١ٕٓ جٌّطٍٛخ ضى٠ٌرُٙ    ٚٔٛع جٌطى٠ٌد جٌّطٍٛخ. -

 ٔؼبئم مجغ ٔحتسٚس االحزٛبخبد انزسضٚجٛخ

 ٍِفك ّٔٛيؼ ( اؼزًبضح حظط االحزٛبخبد انزسضٚجٛخ ( 

 ذطحلس ِمحذٍس ذّعٍفس ِٓثٛي جٌؿٛوز () ٠طُ ضص١ُّ  يقبثالد يغ ادلؼُٛني 

   ثـبقبد يالحظخ 

  ٍِفك ّٔٛيؼ(  اؼزجٛبَبد( 

 ذعى ضك١ٍٍٙح ( ادلشطفني رقبضٚط ادلٕخٓني انفُٛني ٔادلؼهًني األٔائم (  

  ذعى ضك١ٍٍٙح (رقبضٚط ادلزبثؼخ انساذهٛخ ٔاخلبضخٛخ ( 

 حتهٛم َزبئح االيزحبَبد 

 ذعى ضك١ٍٍٙح ( رقبضٚط يسٚط ادلسضؼخ ( 

 بئح انزغصٚخ انطاخؼخَز 

  ادلؽزدساد يف انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ 



                                                   علً شحاته محمد/  إعداد أ

  اؼزًبضح حظط االحزٛبخبد انزسضٚجٛخ
 ....................................................................................................................   جالْــــــــُ     :

 ....................................................................................................................جٌٛظ١ــــفس     :  

 ....................................................................................................................جٌطح٠ٌـــــم     :  

 ادلُٓٛخ   :ثطايح انزًُٛخ 
............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

 ثطايح احلبؼت اٜيل  :
............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

 

 : ثطايح َظى اجلــٕزح
............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

 ضٛل١ع ِٓطهىَ جالْطّحٌز

                                                                                                                        .............................. 

ِى٠ٍ جٌّىٌْس                                                                              ِٓثٛي جٌطى٠ٌد     



                                                   علً شحاته محمد/  إعداد أ

 انثقبفٛخ انسضاؼٛخ ادلٕاز يف ادلزؼهًني َزبئح حتهٛم خسٔل

 انهغخ انؼطثٛخ انطٚبػٛبد   
 المادة

 
 الصف 

 

56 %
 فأكثر

 من
65 %

ألقل من 
56% 

أقل من 
65% 

56 %
 فأكثر

من 
65 %

ألقل من 
56% 

أقل من 
65% 

56 %
 فأكثر

من 
65 %

ألقل من 
56% 

أقل من 
65% 

56 %
 فأكثر

من 
65 %

ألقل من 
56% 

أقل من 
65% 

56 %
 فأكثر

من 
65 %

ألقل من 
56% 

أقل من 
65% 

 

               
 

 األول

               
 

 الثاني

               
 

 الثالث

               
 

 المتوسط

 

 

 

 



                                                   علً شحاته محمد/  إعداد أ

 يٕخّ ظٚبضح ٔحتهٛم يُبقشخ منٕشج

 ( يثبل)  انعٚبضح رقطٚط:  أٔالا 

 اعُ اٌضائش / ........................... ئداسح ............................ اٌزؼ١ّ١ٍخ

 اٌٛظ١فخ / ِٛعٗ ٌغخ ػشث١خ ِذسعخ ..........................

 سح /  رمذ٠ش٠خٔٛع اٌض٠ب ربس٠خ اٌض٠بسح ..................

 رقطٚط انعٚبضح

 صسد اٌّذسعخ ا١ٌَٛ ........... اٌّٛافك ................. ٚوبْ ا٢رٟ :

 :  ِغزخذَ ِٚفؼً   ْؿً جألِٓ

 :  ع١ذح  ٔ حفس جٌّىٌْس

 :  ِٕزظُ ِٚؼظُ اٌّؼ١ٍّٓ ِزٛاعذ٠ٓ فٟ أسض اٌزبثٛس   ضحذٌٛ جٌصرحـ

 اد ثشٔبِظ اإلراػخ اٌّذسع١خ رالؽع ظؼف اٌمشاءح ٌذٞ اٌطالة أصٕبء رٕف١ز فمش

:  ربثؼذ اٌض١ًِ اٌغ١ذ / ...............    اٌؾصخ ............  فصً  .............. اٌّبدح  ِطحذعس جٌفصٛي

................. ٚدفزش رؾع١ش اٌذسٚط ِؼذ ، ٚالؽظذ ظؼف ص١بغخ األ٘ذاف ٚٔبلشذ اٌطالة فٟ 

 ................ ٚوبْ ِغزٛاُ٘ ِزٛعػ 

ربثؼذ اٌض١ًِ اٌغ١ذ / ...............    اٌؾصخ ............  فصً  .............. اٌّبدح ................. ٚدفزش  صُ

رؾع١ش اٌذسٚط ِؼذ ، ٚالؽظذ ظؼف اٌّؼٍُ فٟ رٕف١ز اعزشار١غ١بد اٌزذس٠ظ اٌزٟ ؽذد٘ب ٌٕفغٗ فٟ دفزش 

 ُ ِزٛعػاٌزؾع١ش ٚٔبلشذ اٌطالة فٟ ................ ٚوبْ ِغزٛا٘

 ٔيف َٓبٚخ انعٚبضح أٔطٛذ ثبٜرٙ : 

   ِشاعؼخ اٌجشٔبِظ اإلراػٟ ِغ اٌطالة لجً اٌزٕف١ز 

 رفؼ١ً دٚس ٚؽذح اٌزذس٠ت ٚاٌغٛدح ٚرذس٠ت اٌّؼ١ٍّٓ ػٍٟ ص١بغخ األ٘ذاف ٚػٍٟ اعزشار١غ١بد اٌزؼٍُ إٌشػ 

 ٌُٙ اال٘زّبَ ثبٌطالة ظؼبف اٌّغزٛٞ ٚػًّ ثشاِظ ػالع١خ 

 ٠ش اٌّذسعخِذ  اٌزٛل١غ ثبٌؼٍُ 

  

 

 

 



                                                   علً شحاته محمد/  إعداد أ

     يٕخّ ظٚبضح ٔحتهٛم يُبقشخ:  ثبَٛبا 

                                                                 ػطثٛخ نغخ:   ادلبزح               : ................................................ ادلٕخّ اؼى

                      ..................: ............. انعٚبضح ربضٚد

 : انعٚبضح يٍ ادلؽزٓسفٌٕ
 ػطثٛخ نغخ/     ادلبزح انٕظٛفخ االؼــــــــــــــــــــــــــــــى و

  ِؼٍُ خج١ش  1
  ِؼٍُ أٚي أ  2
  ِؼٍُ  3
  ِؼٍُ ِغبػذ  4

 :  ادلٕخّ رٕطٛبد ْىأ

 ًٍِجؾعس جٌرٍٔحِؽ جإليجعٟ ِع جٌطالخ لرً جٌطٕف١   

  ٍُضفع١ً وٌٚ ٚقىز جٌطى٠ٌد ٚجٌؿٛوز ٚضى٠ٌد جٌّع١ٍّٓ عٍٟ ص١حغس جأل٘ىجف ٚعٍٟ جْطٍجض١ؿ١حش جٌطع

 جٌٕشػ

 ٌُٙ جال٘طّحَ ذحٌطالخ ظعحف جٌّٓطٛٞ ٚعًّ ذٍجِؽ عالؾ١س 

مق   يٍ)  انعٚبضح ْصِ ػٕء يف اختصد انزٙ انقطاضاد
َ
 ( : ادلؤؼؽخ ج

 ِٟٛػٍٟ اإلراػخ اٌّذسع١خ  ِشاعؼخ اٌجشٔبِظ اإلراػٟ ِٓ لجً اٌّششف ا١ٌ 

 رٕف١ز ثشٔبِظ رذس٠جٟ ٌّؼٍّٟ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ػٓ ص١بغخ األ٘ذاف ٚأعب١ٌت اٌزذس٠ظ اٌؾذ٠ضخ 

  ػًّ ثشٔبِظ ػالعٟ ٌٍّزؼ١ٍّٓ ظؼبف اٌّغزٛٞ ٌّذح صالصخ أعبث١غ رؾذ ئششاف اٌّؼٍُ األٚي اٌّششف

 ٌّبدح اٌٍغخ اٌؼشث١خ 

 ٔحسح يؽئٕل ( ادلٕخّ ثعٚبضح ادلؽزٓسفٌٕ)  ثبنؼهى انزٕقٛغ 
 ٔاجلٕزح انزسضٚت

 جلُخ ضئٛػ
 ادلسضؼخ يسٚط انساذهٛخ ادلزبثؼخ

   

   
   

   

   

 ِٓثٛي جٌطى٠ٌد                                                          ِى٠ٍ جٌّىٌْس



                                                   علً شحاته محمد/  إعداد أ

 رقطٚط ظٚبضح يسٚط ادلسضؼخ 

 

 اسم المعلم

 اسم المعلم

 ............................. التارٌخ .............................

 ............................. موضوع الدرس ............................. الفصل

 المتابعة تقرير

جٌّ ٍٙ 

 جٌشهصٟ
 جٌطكع١ٍ وفطٍ

ض٠َٛع 

 جٌّٕٙؽ

ٍِجعحز ِٛظٛع جٌىٌِ 

 ِع جٌهطس ج١ٌُِٕس
 ئوجٌز جٌصف وفطٍ جٌغ١حخ

جْطهىجَ 

 ْحتًجٌٛ

    ِعى ِٕحْد
ظعف لىٌز 

جٌّعٍُ عٍٟ 

 ظرػ جٌصف

 ِكىٚوز

 إجيبثٛبد : 
  جٌّعٍُ ِٕحْد ٍٙ ِ 

 ْؿالش جٌّعٍُ وحٍِس ٠ٍٚجعٟ جٌط٠َٛع جٌُِٕٟ ٌٍّٕٙؽ 

 ؼهجٛبد :

 ضعف قدرة المعلم علً ضبط الصف 

 ِكىٚو٠س جْطهىجِٗ ٌٍْٛحتً جٌطع١ّ١ٍس 

 رٕطٛبد :

 ضى٠ٌد جٌّعٍُ عٍٟ ئوجٌز ٚظرػ جٌصف 

 ٌ٠د جٌّعٍُ عٍٟ ئعىجو جٌْٛحتً جٌطع١ّ١ٍس ضى 

 

 

 ادلسضؼخ يسٚط                                                                                                 ادلؼهى رٕقٛغ

 

 

 



                                                   علً شحاته محمد/  إعداد أ

 

     ادلسضؼخ يسٚط ظٚبضح ٔحتهٛم يُبقشخ

  انعٚبضح يٍ ادلؽزٓسف

 ............../     ادلبزح انٕظٛفخ ـــىاالؼـــــــــــــــــــــــــــ

   ِؼٍُ  ..................................
 

 أْى رٕطٛبد ادلسٚط  :

  ضى٠ٌد جٌّعٍُ عٍٟ ئوجٌز ٚظرػ جٌصف 

 ضى٠ٌد جٌّعٍُ عٍٟ ئعىجو جٌْٛحتً جٌطع١ّ١ٍس 

 

م ادلؤؼؽخ ( :
َ
 انقطاضاد انزٙ اختصد يف ػٕء ْصِ انعٚبضح ) يٍ ق ج

  ضى٠ٌرٟ ٌٍّع١ٍّٓ عٍٟ ئوجٌز ٚظرػ جٌصفِؽ ضٕف١ً ذٍٔح 

  ضى٠ٌرٟ ٌٍّع١ٍّٓ عٍٟ ئعىجو جٌْٛحتً جٌطع١ّ١ٍسضٕف١ً ذٍٔحِؽ 

 

 ادلسضؼخ يسٚط انساذهٛخ ادلزبثؼخ جلُخ ضئٛػ ٔاجلٕزح انزسضٚت ٔحسح يؽئٕل

 االعُ : االعُ : االعُ :

 اٌزٛل١غ : اٌزٛل١غ : اٌزٛل١غ :

 

 

  

 

 

 



                                                   علً شحاته محمد/  إعداد أ

 

   نهًؼُٛني ادلُٓٛخ نهزًُٛخ ادلقرتحخ ٛخانزسضٚج انربايح ثجؼغ قبئًخ

 األًْٛخ حؽت انرترٛت أحزبج ال أحزبج انزسضٚجٙ انربَبيح اؼى و

    ٚجٌصكس ج١ٌّٕٙس جألِٓ ٚجٌٓالِس 1

    ٔشٍ غمحفس جٌؿٛوز ٚجٌطم٠ُٛ جًٌجضٟ 2

     جٌصف ٚأْح١ٌد جٌطى٠ٌّ جٌكى٠ػسئوجٌز  3

    ِٙحٌجش جٌطٛجصً 4

    شثْٛ جٌعح١ٍِٓ 5

     جٌّٙحٌجش جٌك١حض١س 6

     أْح١ٌد جٌطم٠ُٛ 7

    جإلٌشحو جٌطٍذٛٞ ٚجٌٕفٟٓ 8

    ٌٚعح٠طُٙجٌّٛ٘ٛذ١ٓ جوطشحف  9

11 
ضص١ُّ جٌْٛحتً جٌطع١ّ١ٍس ٚجْطهىجِٙح ) جٌٕشحغ جٌركػٟ 

)  .........ٚ 
   

    جإلْعحفحش جأل١ٌٚس 11

    ِٙحٌجش جْطهىجَ جٌكحْد ج٢ٌٟ 12

    حشضف٠ٛط جٌٍٓط 13

    جٌؿىٚي جٌّىٌْٟ 14

    جٌّؿطّعحش ج١ٌّٕٙس 15

    ٚٔٛجضؽ جٌطعٍُ جٌّٓطٙىفس  ن٠ٍطس جٌّٕٙؽ 16

    جٌطعٍُ جٌٕشػ 17

ٚ .....    155) جٌمحْٔٛ جٌمٛج١ٔٓ ٚ جٌمٍجٌجش جٌَٛج٠ٌس  18

 ِػال ( ٚ ... 137جٌمٍجٌ 
   

     جألٔشطس جٌصف١س ٚجٌالصف١س 19

    أعّحي جٌىٕطٍٚي 21

    جًٌوحءجش جٌّطعىوز 21

    جٌّرحوٌجش جإلذىجع١س  22

    جٌىجفع١س ٚجٌطكف١ُ 23

 



                                                   علً شحاته محمد/  إعداد أ

 منٕشج

 اؼـــزجٛبٌ نزحسٚس االحزٛبخبد انزسضٚجٛخ

 جالْــــُ : ......................................... جٌٛظ١فس : ................................

 جٌّٛظٛع
 ذىٌؾس

 ظع١فس ِطْٛطس ور١ٍز

    ىٕه ٚظع أ٘ىجف جٌىٌِ ذشىً صك١ف٠ّ

    ٠ّىٕه جْطغالي ٚلص جٌكصس جالْطغالي جألِػً

    ضٓطهىَ جْطٍجض١ؿ١حش جٌطعٍُ جٌٕشػ وجنً جٌفصً

    ضٓطط١ع ئعىجو ٚضٛظ١ف ٍِف جالٔؿحَ ٌٍطال١ًِ

    ضؿ١ى جٌٍغس جالٔؿ٠ُ١ٍس

    ٠ّىٕه جٌطعحًِ ِع جٌىّر١ٛضٍ ذٌٓٙٛس

    wordذٍٔحِؽ  ضٓطط١ع ض١ٕٓك ٌٚلس عٍٝ

    PowerPointضٓطط١ع ئعىجو ٚقىز وٌج١ْس عٍٝ 

    ضٓطط١ع جٌىنٛي عٍٝ جالٔطٍٔص

    جٌىط١ٍٔٚس ( -) ٌٚل١س  ِؿٍس٠ّىٕه ضص١ُّ 

    جإلوج٠ٌس ذحٌّىٌْسضعٍف جٌٕٛجقٟ جٌّح١ٌس ٚ

    ضٓطط١ع جٌم١حَ ذع١ٍّس جٌطم١١ُ جًٌجضٟ ٌٍّىٌْس

    جالعطّحوِعح١٠ٍ جٌؿٛوز ٚضعٍف ِؿحالش ٚ

 ِح ٟ٘ جٌّٛظٛعحش جٌطٟ ض٠ٍى جٌطى٠ٌد ع١ٍٙح ؟ ِٚح ٟ٘ ِمطٍقحضه ؟

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 

 ِى٠ٍ جٌّىٌْس                                                                              ِٓثٛي جٌطى٠ٌد     



                                                   علً شحاته محمد/  إعداد أ

 و 7108/  7107نهؼبو انسضاؼٙ  نكم ادلؽزٓسفني  االحزٛبخبد انزسضٚجٛخ

 يـدبالد انزـــــــسضٚت انؼسز انُــــــٕػٛخ

ؼٛخ
دلسض

ح ا
زاض
اإل

 

  
 
 
 
 
 

ٌٕ
ؼهً

ادل
 

  
 
 
 
 
 
 

ٌٕ
شطف

ٔادل
 ٌٕ

بئٛ
ذظ

األ
 

  
 

 
 
 
 

يٕض
 األ
ٛبء
أٔن

 
 

 
 
 
 
 
 

ٌٕ
اضٚ
الز
ا

 

 
 
 
 
 

ٌٕ
ؼهً

ادلز
 

 
 
 
 
 
 
  

 ِى٠ٍ جٌّىٌْس                                                                                  ِٓثٛي جٌطى٠ٌد 



                                                   علً شحاته محمد/  إعداد أ

 7107/7108يطاحم رُفٛص ذـخ ٔحسح انزسضٚت ٔ اجلٕزح نهؼبو انسضاؼٙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يطاحم رُفٛص ذـخ 
 ٔحسح انزسضٚت ٔ اجلٕزح

 المرحلة الثالثة

 تنفيذ البرامج

 

 المرحلة الرابعة

متابعة وتقويم 
 البرامج

 

 المرحلة األولى

 تحديد االحتياجات

 المرحلة الثانية

 إرداد البرامج



                                                   علً شحاته محمد/  إعداد أ

 7107/7108اخلـخ انشبيهخ نٕحسح انزسضٚت ٔاجلٕزح 

 يؤشطاد انُدبذ اإليكبَبد ٔيظبزضْب رٕقٛذ انزُفٛص ادلؽئٕل ادلُفص األَشـخ األْساف اإلخطائٛخ ادلطحهخ

كى٠ى جالقط١حؾحش ض

 جٌطى٠ٌر١س.

 

ضكى٠ى جالقط١حؾحش جٌطى٠ٌر١س 

 ٌؿ١ّع جٌعح١ٍِٓ.

 . ِمحذالش ِع جٌعح١ٍِٓ -

ِٚى٠ٍ  جٌّطحذعسجٌّٛؾ١ٙٓ ٚفكص ضمح٠ٌٍ  -

 .جٌّىٌْس 

 جْطّحٌز ضمى٠ٍ جالقط١حؾحش جٌطى٠ٌر١س. -

 جالِطكحٔحشضك١ًٍ ٔطحتؽ  -

  أععحء جٌٛقىز
غرع جْطّحٌجش ِٚمحذالش 

 ذعىو جٌعح١ٍِٓ
 لحتّس ذحالقط١حؾحش جٌطى٠ٌر١س

ضهط١ػ جٌرٍجِؽ 

 جٌطى٠ٌر١س.

ئعىجو ِكطٜٛ جٌرٍجِؽ  -

 جٌطى٠ٌر١س ٌفثحش جٌّٓطٙىفس.

ىٌذ١ٓ فٟ  - ُّ ٌفع ِٙحٌز جٌ

 أْح١ٌد جٌطى٠ٌد جٌّهطٍفس.

 عًّ نطس ٠ْٕٛس. -

 عًّ نطػ ش٠ٍٙس ٚأْرٛع١س. -

 عًّ ضى٠ٌد.      -  جنط١حٌ جٌّىٌذ١ٓ. -

 أععحء جٌٛقىز

+ 

 ّىٌْسِى٠ٍ جٌ

 
ْؿالش ألالَ ٚ ؾٙحَ 

 وّر١ٛضٍ
 نطػ ٌرٍجِؽ جٌطى٠ٌد

ضٕف١ً جٌرٍجِؽ 

 جٌطى٠ٌر١س

 

ضٕف١ً جٌرٍجِؽ قٓد جٌهطػ 

 جٌّٛظٛعس.

 جإلعالْ عٓ ِٛجع١ى جٌرٍجِؽ جٌطى٠ٌر١س. -

 ضٕف١ً جٌرٍجِؽ فٟ ِٛعى٘ح. -

 جٌّىٌذْٛ

 + أععحء جٌٛقىز
 

ئِىحٔحش ٚقىز جٌطى٠ٌد 

 ٚجٌؿٛوز

 ٚؾٛو ِٛجو ضى٠ٌر١س -

 شف قعٌٛ ٚجٔصٍجفو -

 جٔط حَ جٌطى٠ٌد--

ِطحذعس ٚضم٠ُٛ 

 جٌطى٠ٌرحش

 

 ضم٠ُٛ ِح ٠طُ ِٓ ضى٠ٌرحش. -

 

 جٌطى٠ٌد. ِطحذعس أغٍ -

ِمحذٍس ِع جٌعح١ٍِٓ   - جْططالع ٌأٜ جٌّطىٌذ١ٓ. -

 عٓ ِىٜ ٌظحُ٘ عٓ ٚقىز جٌطى٠ٌد ٚجٌؿٛوز.

عًّ ؾىٚي ِطحذعس ١ِىج١ٔس ٌّح ضُ ضٕف١ًٖ ِٓ  -

 جلع.ضى٠ٌرحش عٍٝ أٌض جٌٛ

 جٌطى٠ٌدِٓثٛي 

 + ٚو١ً جٌّىٌْس

 + ِى٠ٍ جٌّىٌْس

 
ئِىحٔحش ٚقىز جٌطى٠ٌد 

 ٚجٌؿٛوز

 –جْططالعحش ٌأٜ  -

 ؾىجٚي ِطحذعس - ِمحذالش

 ِى٠ٍ جٌّىٌْس                                                                   ِٓثٛي ٚقىز جٌطى٠ٌد ٚجٌؿٛوز       



                                                   علً شحاته محمد/  إعداد أ

 م7102/  7102ة واألدبورية ( لتنفيذ البرامج التدريبية للعام الدراديالخطة )الدنوية والذكري

 جٌفثس جٌّٓطٙىفس جٌرٍٔحِؽ جٌطى٠ٌرٟ جألْرٛع جٌشٍٙ
جإلِىح١ٔحش 
 ِٚصحوٌ٘ح

 جٌّطحذعسأْح١ٌد  ِٓثٛي جٌّطحذعس ِىحْ ضٕف١ً جٌرٍٔحِؽ ِٓثٛي جٌطٕف١ً
 ِإشٍجش جٌٕؿحـ

 )جألوٌس ٚجٌشٛج٘ى(

         األول  

         الثانً

         الثالث

         الرابع

 ِٓثٛي ٚقىز جٌطى٠ٌد ٚجٌؿٛوز                                                         ِى٠ٍ جٌّىٌْس

  ثٕحسح انزسضٚت ٔاجلٕزح انربايح انزسضٚجٛخ انـبضئخ
 جٌطاٟذعاس ج١ِٛ١ٌاس ِٚآ ناالي ضم١ا١ُ جٌٛقاىز ٌٍراٍجِؽ ض ٙاٍ ناالي جٌّطح جٌطا٠ٟطُ عًّ ذٍجِؽ ضى٠ٌر١س غحٌتس قٓد ذعط جالقط١حؾحش 

 ضٍو ِٓ جإلوجٌز جٌطع١ّ١ٍس ٚجٌّى٠ٍ٠س ٚجٌَٛجٌز ذعًّ ذٍجِؽ ضى٠ٌر١س ِع١ٕس . جٌطٟضٕفً٘ح أٚ قٓد جٌطع١ٍّحش 

٠س ٠طُ ضٕف١ً ًٖ٘ جٌرٍجِؽ ِٓ ناالي ٚقاىز جٌطاى٠ٌد ٚجٌؿاٛوز ذحٌّىٌْاس ٚضٓاؿً ذهطاس جٌراٍجِؽ جٌطحٌتاس ٚضٍفاك ِاع جٌهطاس جٌٓإٛ -

 ِٓطمٍس 

 



                                                   علً شحاته محمد/  إعداد أ

 ذـخ انربايح انـبضئخ نٕحسح انزسضٚت ٔاجلٕزح

 أْح١ٌد جٌّطحذعس ِٓث١ٌٛس جٌّطحذعس ضٛل١ص جٌطٕف١ً ِٓث١ٌٛس جٌطٕف١ً جٌفثس جٌّٓطٙىفس جْطٍجض١ؿ١حش جٌطٕف١ً جٌطى٠ٌرٟجٌرٍٔحِؽ 

 
      

 
      

 
      

 
      

 

 سِى٠ٍ جٌّىٌْ              ِٓثٛي ٚقىز جٌطى٠ٌد ٚجٌؿٛوز

 

 

 



                                                   علً شحاته محمد/  إعداد أ

 ذـخ انزُؽٛق ثني ٔحسح انزسضٚت ٔاجلٕزح ٔانٕحساد األذطٖ

 ٔادلسٚطٚبد انزؼهًٛٛخ دػهٗ يؽزٕٖ ادلؤؼؽبد انزؼهًٛٛخ، ٔاإلزاضا 
 

 مالحظات مسئول التنفيذ األهداف اسم اجلهة الشهر

     ْرطّرٍ

     

     

     

     

 

مدٌر المدرسة                                                  مسئول وحدة التدرٌب والجودة                        



                                                   علً شحاته محمد/  إعداد أ

 

 ــدمـــــــــــــــؼــــ

 انزسضٚت
  انزكهٛفبد

انسضاؼٛخ ادلٕاز   

ادلٕاز انزسضٚجٛخ    

ادلزبثؼخ  

انزقبضٚط  

 



                                                   علً شحاته محمد/  إعداد أ

 ذـبة ركهٛف يسضة

 ج١ٌٓى جألْطحي/ 

 ثؼس انزحٛخ
فااٟ ِٛظااٛع   ................. لااى وٍفااطىُ ذحٌم١ااحَ ذطااى٠ٌد ئوجٌز جٌّىٌْااسٔكاا١ػ ْاا١حوضىُ عٍّااح  ذااأْ 

 ...........................................ٚيٌه ٠َٛ ................................... ............................

 .......................................................... ٚيٌه ذّمٍ َ 211    / ......... / .......جٌّٛجفك   

٠ٍؾٝ جٌطىٍَ ذاعىجو جٌّحوز جٌطى٠ٌر١س لرً جٌّٛعى جٌّكىو ٌٍطى٠ٌد ذٛلص وحف قطٝ ٠طٓإٝ ضٛف١ٍ٘اح 

 ٌٍّطىٌذ١ٓ .

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام                                        

 

 

 ِٓثٛي جٌطى٠ٌد                                                          ِى٠ٍ جٌّىٌْس

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   علً شحاته محمد/  إعداد أ

 

 اؼزًبضح ركهٛف يزسضثني
 جٌطٛل١ع ذحٌعٍُ ضح٠ٌم جٌطى٠ٌد ِٛظٛع جٌطى٠ٌد ُـــــــــــــــــجالْ َ

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 ِٓثٛي جٌطى٠ٌد                                                          ِى٠ٍ جٌّىٌْس



                                                   علً شحاته محمد/  إعداد أ

 

 

 

 مـــــلف
 ــــــــــــوادالم

 الدرادــــــــــــــية
 جألٚي جٌّعٍُجٌطى٠ٌر١س ٌرٍجِؽ جٌّحوز ٠ٚىْٛ ً٘ج جٌٓؿً ِع  ٠ٛظع ذٗ نطس جٌّحوز ٚجٌّٛجو

 ٌٍّحوز ِع جٌّطحذعس جٌّٓطٍّز ِٓ ِشٍف جٌٛقىز ًٌٖٙ جٌٓؿالش     جٌّشٍف

 

 

 

 

 



                                                   علً شحاته محمد/  إعداد أ

 

 يؼهًٙ ادلٕاز خسٔل يٕاػٛس اخزًبػبد

 ٔجيت اٌ ركٌٕ ٔاػحخ جبسٔل حظض ادلسضؼخ حتذ إشطاف ٔحسح انزسضٚت ٔاجلٕزح 
 

 َج١ٌٛ جٌّـــــحوز ًٍِٓٓ
 جألْرٛع

 )ِػحي (
 جٌطٛل١ع جٌّشٍف ) ِعٍُ أٚي جٌّحوز (

1   1   3   

2   2   4   

3   1   3   

4   1   3   

5   2   4   

6   1   3   

7   2   4   

     
 ِى٠ٍ جٌّىٌْس                         ِٓثٛي جٌطى٠ٌد     

 

 



                                                   علً شحاته محمد/  إعداد أ

 
 ــــــــــــوادالم

 ةـــــــــــالتدريبي

        ضى٠ٌرٟ ذٍٔحِؽ وً ِٓ(  أِىٓ ئْ)  ٚجٌىط١ٍٔٚس    ٌٚل١س ذٕٓهس ٌٛقىزج ضكطفع

 

 

 

 



                                                   علً شحاته محمد/  إعداد أ

 
 

  ادلزبثؼخ ٔانزقٕٚى
***** 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   علً شحاته محمد/  إعداد أ

 أداة تقويم الجلدات التدريبية
 جُْ جٌرٍٔحِؽ :                                               جُْ جٌّىٌْس : 

 جُْ جٌّطىٌخ : )                               (                                             ـح٠ٌم : جٌطـــــــــ

 ( ضكص جٌطمى٠ٍ جٌّٕحْد ٌىً ذٕى ِٓ جٌرٕٛو جٌطح١ٌس :   ٠ٍؾٝ ٚظع عالِس )  

 جٌرٕٛو َ
 ِّطحَ

(4) 

 ؾ١ى

(3) 

 ِمرٛي

(2) 

 ظع١ف

(1) 

     ...ذىٌؾس عٍّٟطر١عس ِٛظٛعحش جٌؿٍٓحش جٌطى٠ٌر١س ٍِضرطس ذ 1

     ذىٌؾس... عٍّٟضطر١ك ٔطحتؽ جٌؿٍٓحش جٌطى٠ٌر١س  فٝ  ٠ّىٕٕٟ 2

     ذىٌؾس... جٌططر١مٌٟوُش جٌّٛظٛعحش عٍٝ جٌؿحٔد  3

     أْح١ٌد جٌطى٠ٌد ِٕحْرس ٌٍّٛظٛعحش ذىٌؾس... 4

     جٌْٛحتً جٌّع١ٕس جٌّٓطهىِس ِٕحْرس ٌٍّٛظٛعحش ذىٌؾس... 5

     ٌرٍٔحِؽ ِالتّس ذىٌؾس...ِطرٛعحش ج 6

     جٌؿٍٓحش جٌطى٠ٌر١س ِٕ ّٗ ٚ ضكمك أ٘ىجفٙح ذىٌؾس... 7

     ٚلص ٚ ِىحْ جٌؿٍٓحش جٌطى٠ٌر١س ِالتُ ذىٌؾس... 8

     ج٘طّص ئوجٌز جٌرٍٔحِؽ ذّعٍفس ٌوٚو فعً جٌّطىٌذ١ٓ ذىٌؾس... 9

     ٠ّىٓ ضمى٠ٍ ٔؿحـ جٌؿٍٓحش جٌطى٠ٌر١س ذىٌؾس... 11

     جٌّىٌخ ِٓ ئوجٌز  جٌؿٍٓحش جٌطى٠ٌر١س ذىٌؾس... ضّىٓ 11

     ضّىٓ جٌّىٌخ ِٓ عٍض جٌّٛظٛعحش ذىٌؾس... 12

     جٌّىٌخ ِطّىٓ ِٓ جٌّحوز جٌع١ٍّس ذىٌؾس... 13

     ضّىٓ جٌّىٌخ ِٓ ضٛص١ً جألفىحٌ ذىٌؾس... 14

     ضّىٓ جٌّىٌخ ؾًخ جٔطرحٖ جٌّطىٌذ١ٓ ذىٌؾس... 15

 ٌرٍٔحِؽ ِٓطمرال:    ِمطٍقحش ٌطك١ٓٓ ج

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ٚشىٍج ٌكٓٓ ضعحٚٔىُ  

 ِٓثٛي جٌطى٠ٌد                                                          ِى٠ٍ جٌّىٌْس



                                                   علً شحاته محمد/  إعداد أ

 ٕٚى أزاء نهًسضةأزاح رق
 جُْ جٌرٍٔحِؽ :                            جُْ جٌّىٌْس :                           

 جُْ جٌّــىٌخ :                            جٌطح٠ٌم :                                   

 جُْ جٌّطىٌخ : ) جنط١حٌٞ ( 

 ٌىً ذٕى ِٓ جٌرٕٛو جٌطح١ٌس : ( ضكص جٌطمى٠ٍ جٌّٕحْد   ٠ٍؾٝ ٚظع عالِس )  

 جٌرٕٛو َ
 ِّطحَ

(4) 

 ؾ١ى

(3) 

 ِمرٛي

(2) 

 ظع١ف

(1) 

     جٌطّىٓ ِٓ جٌّحوز جٌع١ٍّس. 1

     جإلٌّحَ ذحٌؿحٔد جٌططر١مٟ. 2

     جٌمىٌز عٍٝ ضٛص١ً جألفىحٌ. 3

     جٌمىٌز عٍٝ ؾًخ جٔطرحٖ جٌّطىٌذ١ٓ. 4

     جٌمىٌز عٍٝ جٌٕمحٔ ٚئوجٌز جٌكٛجٌ. 5

     وٌؾس جالْطفحوز ِٓ ِٛظٛع جٌؿٍٓس جٌطى٠ٌر١س. 6

     جٌمىٌز عٍٝ ضٕش١ػ جٌّطىٌذ١ٓ. 7

     جٌمىٌز عٍٝ جْطهىجَ ْٚحتً جإل٠عحـ جٌّٕحْرس. 8

     جٌمىٌز عٍٝ جٌطعحًِ ِع جٌّٛجلف جٌصعرس. 9

     ِىٜ جٔعرحغ ٚؾى٠س جٌؿٍٓس. 11

 

 ِالق حش أنٍٜ :  

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 ِٓثٛي جٌطى٠ٌد                                                          ِى٠ٍ جٌّىٌْس



                                                   علً شحاته محمد/  إعداد أ

 أزاح رقٕٚى ثطَبيح رسضٚجٙ
 ٍٔحِؽ : جُْ جٌّىٌْس :                                جُْ جٌر

 جٌطح٠ٌم :                                    جُْ جٌّطىٌخ : )                        (  

 ( ضكص جٌطمى٠ٍ جٌّٕحْد ٌىً ذٕى ِٓ جٌرٕٛو جٌطح١ٌس :   ٠ٍؾٝ ٚظع عالِس )  

 جٌرٕٛو َ
 ِّطحَ

(4) 

 ؾ١ى

(3) 

 ِمرٛي

(2) 

 ظع١ف

(1) 

     ٌؾس...ذىِٛظٛعحش جٌرٍٔحِؽ ٍِضرطس ذطر١عس عٍّٟ  1

     ذىٌؾس...ِٛظٛعحش جٌرٍٔحِؽ ٌوُش عٍٝ جٌؿحٔد جٌططر١مٟ  2

     أْح١ٌد جٌطى٠ٌد ِف١ىز ذىٌؾس... 3

4 
جٌْٛحتً جٌّع١ٕس جٌّٓطهىِس ِٕحْرس ٌٍّٛظٛعحش جٌطٟ 

 شٍّٙح جٌرٍٔحِؽ ذىٌؾس...
    

     ِطرٛعحش جٌرٍٔحِؽ ِالتّس ذىٌؾس... 5

6 
ٝ ضٕ ١ّٗ ذط٠ٍمس قٍ  جٌّٓث١ٌٛٓ عٓ جٌرٍٔحِؽ عٍ

 ضٓحعى عٍٝ ضكم١ك أ٘ىجفٗ  ذىٌؾس...
    

     ِٛعى ٚ ِىحْ جٌرٍٔحِؽ ِالتُ ذىٌؾس... 7

8 
ج٘طّص ئوجٌز جٌرٍٔحِؽ ذّعٍفس ٌوٚو فعً جٌّطىٌذ١ٓ ضؿحٖ 

 جٌرٍٔحِؽ ذىٌؾس...
    

     ٠ّىٓ ضمى٠ٍ ٔؿحـ جٌرٍٔحِؽ ذىٌؾس... 9

     ٍٔحِؽ ذىٌؾس...جالْطّطحع ِٓ جٌر٠ّٚىٓ ضمى٠ٍ جالْطفحوز  11

 ِمطٍقحش ٌطك١ٓٓ جٌرٍٔحِؽ ِٓطمرال: 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………  

 ٚشىٍج ٌكٓٓ ضعحٚٔىُ   

 ِٓثٛي جٌطى٠ٌد                                                          ِى٠ٍ جٌّىٌْس

 



                                                   علً شحاته محمد/  إعداد أ

 أزاح رقٛٛى ٔحسح انزسضٚت ٔاجلٕزح 
 ضــــــح٠ٌم  جٌطم١١ُ :                                                جٌمحتُ عٍٝ جٌطم١١ُ :     

 ( ضكص جٌطمى٠ٍ جٌّٕحْد ٌىً ذٕى ِٓ جٌرٕٛو جٌطح١ٌس :٠ٍؾٝ ٚظع عالِس )

 1 2 3 جٌعرحٌز جٌعٕصٍ

 جٌطشى١ً

 ٚؾٛو جٌّع١ٍّٓ جألٚجتً.
 ٌجؼط اٌّٛاد ٌّؼظُ اٌّٛاد ٌغ١ّغ اٌّٛاد

   

 ِشحٌوس جٌّرعٛغ١ٓ.
 ٌّجؼٛص١ٓاٌجؼط  ٌّؼظُ اٌّجؼٛص١ٓ ٌغ١ّغ اٌّجؼٛص١ٓ

   

 جإلشٍجف عٍٝ جٌٛقىز.
 ٠ٛعذ ال غ١ش ِٕزظُ ِٕزظُ

   

 ٠ٛؾى ضمى٠ٍ ٌالقط١حؾحش جٌطى٠ٌر١س. جالقط١حؾحش
 ٠ٛعذ ال ٌجؼط اٌفئبد ٌغ١ّغ اٌفئبد

   

 ٚؾٛو أ٘ىجف ٌٍٛقىز. جأل٘ىجف
 ٌُ رؾمك اٌغشض رؾمك اٌغشض عضئ١ب رؾمك اٌغشض و١ٍب

   

 ٚؾٛو نطس ٌٍطى٠ٌد. جٌهطس
 ٌجؼط اٌؼب١ٍِٓ ٌّؼظُ اٌؼب١ٍِٓ ٌغ١ّغ اٌؼب١ٍِٓ

   

 ضٕف١ً جٌرٍٔحِؽ. جٌرٍٔحِؽ
 غ١ش ِٕفز ِٕفز عضئ١ب ِٕفز و١ٍب

   

 جالْطعحٔس ذحٌطىٌٕٛٛؾ١ح جٌكى٠ػس فٝ جٌطى٠ٌد. جٌْٛحتً
 ٚعبئً رم١ٍذ٠خ ثؼط اإلِىبٔبد ع١ّغ اإلِىبٔبد

   

 ضٓطهىَ أْح١ٌد ضى٠ٌر١س ِطٕٛعس. جألْح١ٌد
 أؽ١بٔب غبٌجب دائّب

   

 أؽ١بٔب غبٌجب دائّب ٠طُ عًّ ضم٠ُٛ ٌرٍجِؽ جٌٛقىز. جٌطم٠ُٛ

   

 ٠ٛؾى ِطحذعس ألعّحي جٌٛقىز. جٌّطحذعس
 ال ٠ٛعذ غ١ش ِٕزظُ ِٕزظُ

   

 ِى٠ٍ جٌّىٌْس                               ِٓثٛي جٌطى٠ٌد                           



                                                   علً شحاته محمد/  إعداد أ

 تأزاح قٛبغ أثط انزسضٚ
    ..........................................جُْ جٌرٍٔحِؽ :  

 (   ..........................................  جُْ جٌّطىٌخ : )                 ......................جٌطح٠ٌم : 

  .............................جُْ جٌرٍٔحِؽ جٌطى٠ٌرٟ:         ........................... :  سجٌٛظ١ف      

 ( ضكص جٌطمى٠ٍ جٌّٕحْد ٌىً ذٕى ِٓ جٌرٕٛو جٌطح١ٌس :   ٠ٍؾٝ ٚظع عالِس )   

 جٌرٕٛو َ
 ِّطحَ

(4) 

 ؾ١ى

(3) 

 ِمرٛي

(2) 

 ظع١ف

(1) 

     ِىٞ ضأغ١ٍ جٌرٍٔحِؽ عٍٝ أوجء جٌّعٍُ 1

     ىٜ غرٛش قحؾس جٌّعٍُ ٌٍرٍٔحِؽِ 2

     ِىٞ ْعٟ جٌّعٍُ ٌٕمً جٌّعٍفس جٌّطٍمحٖ ٌُِالتٗ 3

     ِىٜ ٌغرس جٌّعٍُ فٟ ضط٠ٍٛ ٔفٓٗ  4

     ضكم١ك أ٘ىجف جٌرٍٔحِؽ جٌطى٠ٌرٟ ِىٞ  5

     ٔفّ جٌّىحْ ٚجٌ ٍٚف. فٟذٍجِؽ أنٍٜ  فٟ س جٌّعٌٍُغرِىٞ  6

     ٛوز  ذّعٍفس ٌوٚو فعً جٌّطىٌذ١ٓ. ٚقىز جٌطى٠ٌد ٚجٌؿِىٞ ج٘طّحَ  7

 يالحظبد أذطٖ :  
……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 ٌّىٌْسِٓثٛي جٌطى٠ٌد                                                          ِى٠ٍ ج



                                                   علً شحاته محمد/  إعداد أ

 ٔحسح انزسضٚت ٔاجلٕزحيسٖ ضػبْى ػٍ  نقٛبغيقبثهخ يغ انؼبيهني 

*********** 
 ............................جٌٛظ١فس/   ..............................جٌطح٠ٌم/   ..............................................جالُْ/   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ردود المقابلة أسئلة المقابلة

ِٚىٞ  ِح ٌأ٠ه فٟ أٍْٛخ جٌّىٌخ

 ؟جْط١عحذٗ ٌّٛظٛع جٌطى٠ٌد 

 

 ِح ِعّْٛ جٌطى٠ٌد؟ 

 

 ؟ِىحْ جٌطى٠ٌد ِح ٌأ٠ه فٟ 

 

 ف١س؟جٌْٛحتً جٌطى٠ٌر١س وحً٘ 

 

 ً٘ أْح١ٌد جٌطى٠ٌد ِٕحْرس ؟

 

 ِٕحْد؟جٌطى٠ٌد ً٘ َِحْ 

 

جٌّىٌْس ِٓ  فحوزْطجِح ٌأ٠ه فٟ ِىٜ 

 ٚقىز جٌطى٠ٌد ٚجٌؿٛوز؟

 ..............................................................................................

............................................... ...............................................

 ..............................................................................................

 ..............................................................................................

.................. ............................................................................

 ..............................................................................................

.................................................................................... ..........

 ..............................................................................................

 ..............................................................................................

....................................................... .......................................

 ..............................................................................................

 ..............................................................................................

.......................... ....................................................................

 ..............................................................................................

............................................................................................ ..

 ..............................................................................................

 ..............................................................................................

............................................................... ...............................

 ..............................................................................................

.............................................................................................. 

 

 ِى٠ٍ جٌّىٌْس                                                          جٌؿٛوز           ِٓثٛي 



                                                   علً شحاته محمد/  إعداد أ

 ) شٓط٘ ( منــــــــٕشج يزبثؼـــــــــــخ

 ضُ ضٕف١ً٘ح جٌطٌٍٟرٍجِؽ جٌطى٠ٌر١س 

 جٌّمطٍقـــــــحش جٌٍٓر١حش جإل٠ؿحذ١حش ٠طُ ٌُ ضُ ٌّطحذعسج ِٓثٛي جٌطٕف١ً ِٓثٛي جٌطٕف١ًضح٠ٌم  جٌرٍٔحِؽجُْ  َ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ..............................

 ..............................

 ..............................

.............................. 

 

      ..............................

 ..............................

 ..............................

.............................. 

 ..............................

 ..............................

 ..............................

.............................. 

 ..............................

 ..............................

 ..............................

.............................. 

 . .............................

 ..............................

 ..............................

.............................. 

      ..............................

 ..............................

 ..............................

.............................. 

.... ..........................

 ..............................

 ..............................

.............................. 

 ..............................

 ..............................

 ..............................

.............................. 

 .......... ....................

 ..............................

 ..............................

.............................. 

      ..............................

 ..............................

 ..............................

.............................. 

............. .................

 ..............................

 ..............................

.............................. 

 ..............................

 ..............................

 ..............................

.............................. 

 ................... ...........

 ..............................

 ..............................

.............................. 

      ..............................

 ..............................

 ..............................

.............................. 

...................... ........

 ..............................

 ..............................

.............................. 

 ..............................

 ..............................

 ..............................

.............................. 

 ِى٠ٍ جٌّىٌْس                                                                              ِٓثٛي جٌطى٠ٌد                   



                                                   علً شحاته محمد/  إعداد أ

 
 

 انزقبضٚط



                                                   علً شحاته محمد/  إعداد أ

                                                                                                                                                                                                                                                       

 ) اؼجٕػٙ ( اؼزًبضح رـُـفـٛـص ثـطَـبيـح رسضٚجٙ

   2111 ئٌٝ :    /     /          2111   جألْرٛع :                      ِٓ :    /    /

ُْ جٌّىٌْس ٚجإلوجٌز : ج
................................................................................................................................ 

 ............................................................................................    ج١ٌَٛ ٚ جٌطح٠ٌم :

ِٛظٛع جٌرٍٔحِؽ : 
................................................................................................................................ 

 أ٘ىجف جٌرٍٔحِؽ : 

.............................................................................................................................. 

...................................................................... .......................................................... 

................................................................................................................................ 

جٌفثحش جٌّٓطٙىفس : 

................................................................................................................................ 

 ِىحْ َِٚحْ جٌرٍٔحِؽ :
................................................................................................................................ 

 أْح١ٌد جٌطى٠ٌد :
................................................................................................................................ 

 جٌْٛحتػ جٌطى٠ٌر١س :
................................................................................................................................ 

 ...............................................................................................          جٌّىٌذ١ٓ :

 ضم٠ُٛ أوجء جٌّطىٌذ١ٓ :
................................................................................................................................ 

 ِٓثٛي جٌطى٠ٌد                                                          ِى٠ٍ جٌّىٌْس

 



                                                   علً شحاته محمد/  إعداد أ

 

 ) شٓط٘ ( رـقـطٚـط ػـٍ ٔحـسح انـزـسضٚـت

 2111َئٌٝ :    /     /                   2111ِٓ :  /   / نالي جٌفطٍز 

جٌّٛظٛعحش جٌطٟ ضُ ضٕحٌٚٙح : 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

  جإل٠ؿحذ١حش  :

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

 جٌٍٓر١حش  : 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

 ِمطٍقحش ٌعالؼ جٌٍٓر١حش :
................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

 أفعً ذٍٔحِؽ ضى٠ٌد :
................................................................................................................................ 

 ِصُّ جٌرٍٔحِؽ :
................................................................................................................................ 

 ِٕفً جٌرٍٔحِؽ :
................................................................................................................................ 

 :  جٌّطىٌذ١ٓ

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

 ِى٠ٍ جٌّىٌْس                     ِٓثٛي جٌؿٛوز                                          ِٓثٛي جٌطى٠ٌد 



                                                   علً شحاته محمد/  إعداد أ

 ) يغ كم ٔضشخ ( رقطٚط ػٍ أػًبل انٕضشخ انزسضٚجٛخ
 ................................         ....................جُْ جٌرٍٔحِؽ جٌطى٠ٌرٟ: 

   .........................................................................    جٌطح٠ٌم : 

        ..........................................................................      جٌّىحْ: 

 .......................................................    .................  جٌّىٌخ:  

 ...............................................          جٌّٓطٙىفْٛ ِٓ جٌطى٠ٌد: 

 ..........................................................................    جٌعىو:  

 ....................................................   جٌٙىف جٌعحَ ٌٍىٌٚز: 

 ذٕٙح٠س ٌٚشس جٌعًّ ْٛف ٠ىْٛ ٌىٞ جٌّطىٌذ١ٓ)نرٍز ٚنٍف١س عٓ(  :  -جأل٘ىجف جٌفٍع١س: 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

 جال٠ؿحذ١حش:

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

 جٌٍٓر١حش:

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

 جٌّمطٍقحش:

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 
 

 

 ضٛل١ع جٌّىٌذ١ٓ  :  )                                                       (

 طى٠ٌد                                                          ِى٠ٍ جٌّىٌْسِٓثٛي جٌ

)               ( 

 



                                                   علً شحاته محمد/  إعداد أ

 

 

 

 

 

 ؼــــــدم
 ادلٕاقف انزسضٚجٛخ  

 ٔيُبقشخ ظٚبضاد ادلٕخٓني
 

 

 



                                                   علً شحاته محمد/  إعداد أ

 اؼزًبضح يٕقف رسضٚجٙ
         ..................................................:                         انزبضٚد         
 ...................................................:   ػُٕاٌ  ادلٕقف انزسضٚجٙ       

 ....................................................االؼرتارٛدٛخ ادلؽزرسيخ  :       

 ...........................: يٍ انزسضٚت  ظ      :...................................يكبٌ انزسضٚت        
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 انزٕقٛغ أمسبء ادلزسضثني انزٕقٛغ

 

  

  

  

  

  

  

  

  

      

 جٌطى٠ٌرٟ ( ِح ضُ فٟ جٌطى٠ٌد : ) جٌّٛلف ٍِهص

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

 ِٓثٛي جٌطى٠ٌد                                                          ِى٠ٍ جٌّىٌْس



                                                   علً شحاته محمد/  إعداد أ

 ؼدم يُبقشخ ظٚبضاد ادلٕخٓني

 ) ِٓثٛي عٕٗ جٌّعٍُ جألٚي ٌىً ِحوز أٚ ٔشحغ ضكص ئشٍجف ِٓثٛي جٌٛقىز ( 

 .................................................................. :        اؼى ادلٕخّ
 .....................................................ادلبزح أٔ انُشبؽ : .............

 .............................................: .....................   ربضٚد انعٚبضح 
 ادلؽزٓسفٌٕ يٍ انعٚبضح :

 انُشبؽ   /  ادلبزح  انٕظٛفخ ـــــــىــــــــــــــاالؼـــــــــ و
    

    

    

    

    

    

 
 : رٕطٛبد ادلٕخّ ْى أ

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 

م ادلؤؼؽخ ( :اختصد يف ػٕء ْصِ انعٚبضح ) يٍ ق  انقطاضاد انزٙ 
َ
 ج

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

 ٔحسح يؽئٕل ) ادلؽزٓسفٌٕ ثعٚبضح ادلٕخّ ( انزٕقٛغ ثبنؼهى
 انزسضٚت ٔاجلٕزح

 جلُخ ضئٛػ
 ادلزبثؼخ انساذهٛخ

 يسٚط ادلسضؼخ

   

      

   

 ِٓثٛي جٌطى٠ٌد                                                          ِى٠ٍ جٌّىٌْس



                                                   علً شحاته محمد/  إعداد أ

 

 

 

 سجل

 ضمان

 التعليمجودة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   علً شحاته محمد/  إعداد أ

 ادلؤؼؽخ الػزًبزاجلسٔل انعيُٙ 

***************************************** 

 يالحظبد ٔقذ انزُفٛص َٕع انؼًم و

   حٚضى٠ٌرٙ قفٍجٌ ضشى١ً 1

   ٚجٌٍْحٌس جٌٍؤ٠س ذٕحء 2

   ٚضكى٠ى أ٘ىجفٙح جٌّإْٓس ٚجلع ضشه١ص 3

   جٌطم١١ُ جًٌجضٟ  4

   نطػ جٌّطحذعسٚء نطػ جٌطك١ٓٓ حذٕ 5

    ٌالعطّحوجْط١فحء ٍِف جٌطمىَ  6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   علً شحاته محمد/  إعداد أ

  : انصارٙ انزقٛٛى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التقدٌرات

1 2 3 4 

 متمٌز كفء نام غٌر كفء

 أعلى من المستوى المطلوب المستوى المطلوب تحقٌقه ٌحتاج إلى تحسٌن ٌحتاج إلى تحسٌن كبٌر

        

 

 

 

 



                                                   علً شحاته محمد/  إعداد أ

 انطئٛؽني بننياجمل

 

 

 انزؼهًٛٛخ انفبػهٛخ                                           ادلؤؼؽٛخ انقسضح

 انفبػهٛخ انزؼهًٛٛخ -7        انقسضح ادلؤؼؽٛخ -0         

 اجملبالد انفطػٛخ

 الرؤٌة والرسالة 
 الحوكمة والقٌادة 
 الموارد البشرٌة والمادٌة 
 المشاركة المجتمعٌة 
 ن الجودة والمساءلةضما 

 المتعلم 
 المعلم 
  الدراسًالمنهج 
 المناخ التربوي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   علً شحاته محمد/  إعداد أ

 

 

 

 

 

 

 

  

 طٛبغخ ضؤٚخ ٔضؼبنخ ادلسضؼخ
ضهااطص ٚقااىز جٌطااى٠ٌد ٚجٌؿااٛوز ذٛظااع ٌؤ٠ااس ٌْٚااحٌس ٚأ٘ااىجف جٌّىٌْااس ذحٌطعااحْٚ ِااع جإلوجٌز 

 جٌّى١ٌْس ِٚؿٍّ جألِٕحء  ٚٚظع نطػ ضٕف٠ً١س ٌطك١ٓٓ جٌّىٌْــس.

جٌّعٕااٝ ذحٌع١ٍّااس جٌطع١ّ١ٍااس ) ِاآ وجنااً جٌّىٌْااس أٚ ِاآ نااحٌؼ جٌّىٌْااس ( ضعااحْٚ ِعٕااح  ع٠ُااُٞ

 . ٌٛظع ٌؤ٠س ٌْٚحٌس ِىٌْطٕح

 انطؤٚخ
................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

 انطؼبنخ
................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

 



                                                   علً شحاته محمد/  إعداد أ

 ضؤٚخ ادلسضؼخ انظٛبغخ انُٓبئٛخ نطؤٚخ ٔضؼبنخ ادلسضؼخ

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

 ؼبنخ ادلسضؼخض
................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

 

 

 ِى٠ٍ جٌّىٌْس                                                        ِٓثٛي جٌؿٛوز         

 

 

 

 

 



                                                   علً شحاته محمد/  إعداد أ

 )  ثئجيبظ  ( اخلـــــخ انشــبيهخ نهدــٕزح
 اػزًبز ادلسضؼخ يٍ اذلٛئخ انقٕيٛخ نؼًبٌ خٕزح انزؼهٛى ٔاالػزًبز/  اذلسف انؼبو

 األَشـخ اإلخطائٛخاألْساف 

 عدادالتهٌئة واالست

 .رشى١ً فش٠ك ل١بدح ظّبْ اٌغٛدح 

 ٌ0ٚاٌّزطٍجبد اٌالصِخ ٌزؾم١مٙب خدساعخ ِٕٚبلشخ ِفب١ُ٘ ظّبْ اٌغٛدح ٚاٌّغبء 

 0رشى١ً فشق ػًّ ظّبْ اٌغٛدح 

 الذاتًدراسة التقٌٌم 

  ُاٌزارٟرشى١ً فش٠ك ل١بدح اٌزم١١. 

  ُاٌزارٟاإلػالْ ػٓ أ١ّ٘خ اٌزم١١ 

  ُاٌزارٟاٌزخط١ػ ٌذساعخ اٌزم١١ 

 ًفشق ٌزم١١ُ اٌّإعغخ رم١ّب  رار١ب  غجمب ٌّؼب١٠ش ِغبالد اٌغٛدح رشى١ 

 .ٟئػذاد أعب١ٌت ٚأدٚاد اٌزم١١ُ اٌزار 

  ُاٌزارٟرٕف١ز دساعخ اٌزم١١ 

 ِؼبٌغخ ٚرؾ١ًٍ اٌج١بٔبد 

  ُاٌزارٟوزبثخ رمش٠ش اٌزم١١ 

  ُع١ّغ ِغبالد اٌغٛدح فٟ اٌزارٟػمذ ٔذٚح ٌّٕبلشخ ٔزبئظ اٌزم١١ 

 ٌٌٍّّإعغخ اٌزارٟذسعٟ ٌٕشش ٔزبئظ دساعخ اٌزم١١ُ رص١ُّ ثطبلخ األداء ا 

  ُػٍٝ ِٛلؼٙب االٌىزشٟٚٔ ػجش شجىخ اإلٔزشٔذ اٌزارٟرٕشش اٌّإعغخ ٔزبئظ اٌزم١١ 

بناء وتصمٌم خطط 
 فًالتحسٌن والمتابعة 
ضوء نتائج التقٌٌم 

 الذاتً.

 رشى١ً فشق اٌؼًّ اٌالصِخ ٌجٕبء اٌخطخ 

 .ٟدساعخ و١ف١خ ثٕبء خطخ اٌزؾغ١ٓ اٌّإعغ 

 .رٕف١ز  اعزشار١غ١بد اٌزؾغ١ٓ ٚاٌّزبثؼخ 

إعداد ملف التقدم 
لالعتماد والتقدم به 

 للهٌئة

 ٟاٌزم١١ُ اٌزارٟ إٌٙبئ 

 ئػذاد ٍِف اٌزمذَ ٌالػزّبد 

 اٌزمذَ ثبٌٍّف ١ٌٍٙئخ 

 ِى٠ٍ جٌّىٌْس                                                        ِٓثٛي جٌؿٛوز         

 



                                                   علً شحاته محمد/  إعداد أ

 انصارٙ انزقٛٛى زضاؼخ ذـخ

 ِى٠ٍ جٌّىٌْس                                                        ِٓثٛي جٌؿٛوز         

 

 

ظيٍ  ادلٓبو اخلـٕاد
 انزُفٛص

اؼرتارٛدٛخ 
 انزُفٛص

ادلظبزض 
 ادلؽزرسيخ

يؽئٕنٛخ 
 ادلزبثؼخ

تشكٌل فرٌق 

 مدراسة التقٌٌ

 الذاتً

 –التخطٌط للدراسة 

 –تشكٌل فرق العمل 

 –تدرٌب فرق العمل 

دوات جمع تجهٌز أ

قٌادة  –المعلومات 

وتوجٌه الفرق فً عملٌة 

مات جمع وتحلٌل المعلو

عداد االشراف على إ –

 التقرٌر النهائً للدراسة

----- ----- ----- ----- 

تجمٌع البٌانات الالزمة  تجمٌع البٌانات

 للدراسة
----- ----- ----- ----- 

تحلٌل البٌانات الالزمة  تحلٌل البٌانات

للدراسة ومعالجتها 

إحصائٌا واستخالص 

 الدالئل والنتائج

----- ----- ----- ----- 

كتابة التقرٌر 

 المبدئً

إعداد تقارٌر مبدئٌة عن 

الدراسة ثم عمل تقرٌر 

 مجمع عن الدراسة ًمبدئ

----- ----- ----- ----- 

قٌام كل فرٌق بمراجعة  مراجعة التقرٌر

كل فرٌق التقرٌر المبدئً 

 وإعداد التقرٌر النهائً

----- ----- ----- ----- 

كتابة التقرٌر 

 النهائً

غة النهائٌة إعداد الصٌ

 للتقرٌر النهائً للدراسة
----- ----- ----- ----- 



                                                   علً شحاته محمد/  إعداد أ

 خلـؾ انزحؽني ادلسضؼٛخ رقطٚط يزبثؼخ ذـؾ ادلزبثؼخ

 .................. ......................................................ج١ٌٓى جألْطحي ِى٠ٍ /   

 ضك١س غ١رس ٚذعى ؛

 : َزقسو نؽٛبزركى ثٓصا انزقطٚط اإلمجبيل دلزبثؼخ ذـؾ ادلزبثؼخ خلـؾ  انزحؽني ادلسضؼٙ 
جٌّؿحي :  

........................................................................................................ ............. 

جٌّع١حٌ :  

................................................................................................... .................. 

ضح٠ٌم جٌطم٠ٍٍ :  

................................................................................................... .................. 

 ثُٕز انزقطٚط

 حتهٛم انُزبئح انزٕطٛبد ادلقرتحخ يؤشطاد انُدبذ ذـخ ادلزبثؼخ ذـخ انزحؽني

    

 

 

 

 

 رٟ :بئظ اٌزٟ رُ اٌؾصٛي ػ١ٍٙب ػٍٝ ا٢أعفشد رؾ١ًٍ إٌز    

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

 ٕغبػ :  . ِذٜ رٛافك إٌزبئظ اٌّؾممخ ِغ ِإششاد اٌ

.................................................................................................................................................... 

  -اٌزٛص١بد اٌّمزشؽخ :• 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

 ِذ٠ش اٌّذسعخ اػزّبد                               ٛي اٌغٛدح () ِغئ ِؼذ اٌزمش٠ش             



                                                   علً شحاته محمد/  إعداد أ

نقؽى اجلٕزح ثبإلزاضح انزؼهًٛٛخ ) كم فظم زضاؼٙ ( ػٍ خٕزح انزؼهٛى رقطٚط 
  ثبدلسضؼخ

 ضك١س غ١رس ٚذعى ؛                            ٌت١ّ لُٓ جٌؿٛوز ذحإلوجٌزج١ٌٓى جألْطحي   

 ػٍ خٕزح انزؼهٛى ثبدلسضؼخ :اإلمجبيل َزقسو نؽٛبزركى ثٓصا انزقطٚط 

 ِزٛعػ ٔغت اٌغ١بة ِزٛعػ اٌىضبفخ اٌؼغض أٚ اٌض٠بدح رٛافش اٌج١بٔبد األعبع١خ سؤ٠خ ٚسعبٌخ اٌّذسعخ

............................. 

............................. 

............................. 

............................. 

............................. 

............................. 

............................. 

............................. 

............................. 

............................. 

............................. 

............................. 

............................. 

............................. 

............................. 

............................. 

............................. 

............................. 

............................. 

............................. 

............................. 

............................. 

............................. 

............................. 

............................. 

............................. 

............................. 

............................. 

............................. 

............................. 

............................. 

............................. 

............................. 

............................. 

............................. 

 ِىٞ ضكمك ٔٛجضؽ جٌطعٍُ

 % (65) ٔٓرس جٌـ  

رٕف١ز خطػ اٌزؾغ١ٓ  ئعشاء اٌزم١١ُ اٌزارٟ خشائػ إٌّٙظ

 أٚ اٌعّبْ 

 رٕف١ز خطػ اٌّزبثؼخ

............................. 

............................. 

............................. 

............................. 

............................. 

............................. 

............................. 

............................. 

............................. 

............................. 

............................. 

............................. 

............................. 

............................. 

............................. 

............................. 

............................. 

............................. 

............................. 

............................. 

............................. 

............................. 

............................. 

............................. 

............................. 

............................. 

............................. 

............................. 

............................. 

............................. 

............................. 

............................. 

............................. 

............................. 

............................. 

ِذٞ ِشبسوخ اٌّغزّغ  ضفع١ً جألٔشطس جٌطٍذ٠ٛس

 اٌّؾ١ػ

أُ٘ اٌزؾذ٠بد اٌزٟ  أُ٘ ئٔغبصاد اٌّذسعخ اٌزؾف١ض ٚاٌّؾبعج١خ

 رمبثً اٌّإعغخ 

............................. 

............................. 

............................. 

............................. 

............................. 

.............................  

............................. 

............................. 

............................. 

............................. 

............................. 

.............................  

............................. 

............................. 

............................. 

............................. 

............................. 

.............................  

............................. 

............................. 

............................. 

............................. 

............................. 

.............................  

............................. 

............................. 

............................. 

............................. 

............................. 

.............................  

 .................. ............................................................جٌطم٠ٍٍ :  ئعىجو ضح٠ٌم  

اػزّبد  ِذ٠ش اٌّذسعخ                               ) ِغئٛي اٌغٛدح ( ِؼذ اٌزمش٠ش             



                                                   علً شحاته محمد/  إعداد أ

 

 ؼدم
 انزحفٛع ٔاحملبؼجٛخ 

 

 وحدة التدريب والجودةللعاملين ب
     المدتفيدين منكاو

 

 

 



                                                   علً شحاته محمد/  إعداد أ

 كشف احلٕافع
 انزٕقٛغ ثبالؼزالو َٕع احلبفع ؼجت انزحفٛع انزبضٚد االؼى و

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

11      

ِى٠ٍ جٌّىٌْس                                 ِٓثٛي جٌٛقىز



                                                   علً شحاته محمد/  إعداد أ

 احملبؼجٛخكشف  
 انزٕقٛغ ثبنؼهى ادلربنفخَٕع  احملبؼجٛخؼجت  انزبضٚد االؼى و

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

      

      

      

سِى٠ٍ جٌّىٌْ                                       ِٓثٛي جٌٛقىز



                                                   علً شحاته محمد/  إعداد أ

 

 

 

 سجل
 الوحدة اجتماعاث

 

 

 

 

 

 

 



                                                   علً شحاته محمد/  إعداد أ

   ٔحسح انزسضٚت ٔاجلٕزحكٛم زلؼط اخزًبع انؼبيهني ثبدلسضؼخ نزش

 (ٔحسح انزسضٚت ٔاجلٕزح  اخزًبع رشكٛم  )
جؾطّع أععحء ٚقىز جٌطى٠ٌد ٚجٌؿٛوز  2117/  8/        جٌّٛجفك   ..............ئٔٗ فٝ ٠َٛ    

ٛقىز جٌطى٠ٌد ٌٛظع جٌهطس جٌشحٍِس ٌ جٌٓحعس / .................. ...........................جٌّىحْ / 

 ؿٛوز ًٌٙج جٌعحَٚجٌ

 خسٔل األػًبل :
 جٌطصى٠ك عٍٝ ِكعٍ جٌؿٍٓس جٌٓحذك. – 1

 جٌعحَ جٌىٌجْٟ جٌؿى٠ى.حلطٍجخ ضٕٙثس جٌعح١ٍِٓ ذ – 2

  137 جٌَٛجٌٞ وٌجْس جٌمٍجٌ -3

 .ِٕٚحلشس أ٘ىجفٙح  ضشى١ً ٚقىز جٌطى٠ٌد ٚجٌؿٛوز ذحٌّىٌْس – 4

 س. ِٕحلشس ِٕ ِٛس جٌعًّ ذٛقىز جٌطى٠ٌد ٚجٌؿٛوز ذحٌّىٌْ – 5

 ِح ٠ٓطؿى ِٓ أعّحي. – 9

 : االخزًبع زلؼط 
................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

 انقطاضاد : 
 1ضُ جٌطصى٠ك عٍٝ ِكعٍ جٌؿٍٓس جٌٓحذك   - 1

 1ضّص ضٕٙثس جٌكعٌٛ ذحلطٍجخ ذىج٠س جٌعحَ جٌىٌجْٟ جٌؿى٠ى  – 2

 ىز جٌطى٠ٌد ٚجٌؿٛوز ذحٌّىٌْس .ضُ ضشى١ً ٚق – 3

 ضّص ِٕحلشس أ٘ىجف ٚقىز جٌطى٠ٌد ٚجٌؿٛوز جٌهحصس ذحٌّىٌْس ٚ وحٔص عٍٝ جٌٕكٛ جٌطحٌٟ :  -4

ضٓااطٙىف جٌٛقااىز ٌؤ٠ااس ِٓااطمر١ٍس ئٌااٝ ض١ّٕااس وفح٠ااحش جٌّعٍّاا١ٓ ٚجٌعااح١ٍِٓ ذحٌّىٌْااس ذّااح ٠ؿعٍٙااُ 

جٌع١ٍّاس جٌطع١ّ١ٍاس ذحٌّىٌْاس  أوجء أوٚجٌ٘اُ ذفحع١ٍاس ٚوفاحءز ٚذّاح ٠اإوٜ ئٌاٝ ضكٓا١ٓ لحو٠ٌٓ عٍاٝ

 1ِىٌْس فعحٌس لحوٌز عٍٝ جٌٛصٛي ئٌٝ جٌؿٛوز جٌشحٍِس ٌطصرف



                                                   علً شحاته محمد/  إعداد أ

 137 جٌمٍجٌ جٌاَٛجٌٞضّص ِٕحلشس ِٕ ِٛس جٌعًّ ذٛقىز جٌطى٠ٌد ٚجٌؿٛوز ذحٌّىٌْس ٚوحٔص ذكٓد  – 5

 وحٌطحٌٟ : 

 ضهطص ٚقىز جٌطى٠ٌد ٚجٌؿٛوز ذحٌّىٌْس ذّح ٠ٍٟ :

 ذٕحء ٌؤ٠س ٌْٚحٌس ٌٍّىٌْس -

 ذحٌّىٌْس ط١ػ ٚئعىجو جٌرٍجِؽ جٌطى٠ٌر١س ٌٍعح١ٍِٓضه  -

   ضٕف١ً جٌرٍجِؽ جٌطى٠ٌر١س -

 جٌطم١١ُ جًٌجضٟ ٌٍّىٌْس -

  جٌطٛجصً ِع جٌّٛؾ١ٙٓ -

 جٌف١ٕس ذ١ٓ جٌعح١ٍِٓ ذحٌّىٌْس   ضرحوي ٚض١ّٕس جٌّٙحٌجش -

جالْطفحوز ِٓ نرٍجش ٚ ِشحٌوس جٌّرعٛغ١ٓ جٌعحتى٠ٓ ِٓ جٌهحٌؼ ٚ ٔمً ئذىجعحضُٙ ٚ  -

 ئٌٝ َِالتُٙ ذحٌّىٌْس ذّح ٠عٛو عٍٝ جٌطالخ ذحٌفحتىز . 1ح ضعٍّٖٛأفىحٌُ٘ ٚ ِ

جؾطّحع ذحٌّىٌْس عٍٝ أْ ٠طُ عمى  جٌّطحذعس جٌف١ٕس ٌّح ضُ ضٕف١ًٖ ذٛقىز جٌطى٠ٌد ٚجٌؿٛوز  -

 1ٌٛقىز جٌطى٠ٌد ٚجٌؿٛوز ذحٌّىٌْس ش٠ٍٙح ٌطم٠ُٛ جألوجء نالي أْرٛع

 1ٌّح ٌُ ٠ٓطؿى ِٓ أعّحي أغٍك ِكعٍ جٌؿٍٓس  – 6

 زٕقٛؼبدان

 جٌطٛل١ع جالُْ جٌطٛل١ع جالُْ

    

    

    

    

    

    

    

    

 ِٓثٛي ٚقىز جٌطى٠ٌد ٚجٌؿٛوز                                                         ِى٠ٍ جٌّىٌْس

 

 



                                                   علً شحاته محمد/  إعداد أ

 

 : مت رشكٛم ٔحسح انزسضٚت ٔاجلٕزح ثبدلسضؼخ ػهٗ انُحٕ انزبيل

 وٌٖٚ فٟ جٌٛقىز جٌّإً٘ جٌٛظ١فس جالُْ َ

 ٌتـ١ٓح    جٌّىٌْس ِى٠ٍ  

 ِٓثٛي جٌطى٠ٌد    

 ِٓثٛي جٌؿٛوز    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 ٠ؼزّذ  ،،                                                                             

 ِى٠ٍ جٌّىٌْس                                                                                                   

 

 

 



                                                   علً شحاته محمد/  إعداد أ

 7107/7108اخزًبع أػؼبء انٕحسح نٕػغ اخلـخ انشبيهخ نهٕحسح  نهؼبو 
جؾطّع أععحء ٚقىز جٌطى٠ٌد ٚجٌؿٛوز  2117/  8/        جٌّٛجفك   ..............ئٔٗ فٝ ٠َٛ    

ٌٛظع جٌهطس جٌشحٍِس ٌٛقىز جٌطى٠ٌد  جٌٓحعس / .................. ........................... جٌّىحْ /

  خسٔل األػًبل انزبيل :قٓد  ٚجٌؿٛوز ًٌٙج جٌعحَ 

 . جٌطصى٠ك عٍٝ ِكعٍ جٌؿٍٓس جٌٓحذك 

 .ِٕحلشس جإلِىحٔحش جٌالَِس ٌٛقىز جٌطى٠ٌد ٚجٌؿٛوز ِٚصحوٌ٘ح 

  جٌطى٠ٌد ٚجٌؿٛوز.ِٕحلشس أ٘ىجف ٚأٔشطس نطس ٚقىز 

 زلؼط االخزًبع :
................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

 انقطاضاد

   ضُ ٚظع نطس شحٍِس ٌٛقىز جٌطى٠ٌد ٚجٌؿٛوز 

 ضُ جٌطٕر١ٗ عٍٝ أععحء جٌٛقىز ذحالٌطُجَ ذحٌّٛعى جٌُِٕٟ جٌّكىو 

 جٌّكعٍ فٟ ْحعطٗ ٚضح٠ٌهٗ . ٌّٚح ٌُ ٠ٓطؿى ِٓ أعّحي أغٍك 

 انزٕقٛؼبد
 جٌطٛل١ع جالُْ جٌطٛل١ع جالُْ

    

    

    

    

    

    

 ِٓثٛي ٚقىز جٌطى٠ٌد ٚجٌؿٛوز                                                       ِى٠ٍ جٌّىٌْس



                                                   علً شحاته محمد/  إعداد أ

 اخزًبع ٔحسح انزسضٚت ٔاجلٕزح
 طى٠ٌر١سٌطكى٠ى ْٚحتً ؾّع ٚ ضكى٠ى جالقط١حؾحش جٌ

جؾطّع أععحء ٚقىز جٌطى٠ٌد ٚجٌؿٛوز  2117/  8/        جٌّٛجفك   ..............ئٔٗ فٝ ٠َٛ    

 ١س ٌطكى٠ى ْٚحتً ؾّع جالقط١حؾحش جٌطى٠ٌر جٌٓحعس / .................. .........................../  جٌّىحْ

 خسٔل األػًبل

 - ِمحذالش -جٌطى٠ٌر١س  جالقط١حؾحش قصٍ ))) جْطّحٌز ر١سؾّع جالقط١حؾحش جٌطى٠ٌ ْٚحتً ٚأْح١ٌدعٍض  - 

جٌّىٌْس  ِى٠ٍ ضمح٠ٌٍ -جالِطكحٔحش  ٔطحتؽ ضك١ًٍ -ٚجٌهحٌؾ١س  جٌىجن١ٍس جٌّطحذعس ضمح٠ٌٍ - جٌّٛؾ١ٙٓ ضمح٠ٌٍ

 ِالق س  ((( ذطحلحش

 ضٕحْد ئِىحٔحش جٌّىٌْس. ْٚحتً ٚأْح١ٌدجالضفحق عٍٝ  -

 ؾ١ّع جٌعح١ٍِٓ جٌطى٠ٌر١س ِٓ ذىء ؾّع جالقط١حؾحشجالضفحق عٍٝ   -

 زلؼط االخزًبع :
............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

 انقطاضاد
اعزّغ أػعبء ٚؽذح اٌزذس٠ت ٚاٌغٛدح  ثبٌّذسعخ ٚرٌه فٝ اٌّٛػذ اٌّؾذد ثؼب١ٌٗ ٌّٕبلشخ ثٕٛد االعزّبع اٌٛاسدح 

 -: ا٢رٟفٝ عذٚي األػّبي ٚرُ االٔزٙبء ئٌٝ 

رُ ػشض غش٠مخ عّغ االؽز١بعبد اٌزذس٠ج١خ ٚرٌه ػٓ غش٠ك ل١بط االؽز١بعبد اٌزذس٠ج١خ ٌغ١ّغ اٌؼب١ٍِٓ  -

 ثبٌّذسعخ .

 رُ االرفبق ػٍٝ اٌصٛسح إٌٙبئ١خ العزّبسح ل١بط االؽز١بعبد اٌزذس٠ج١خ. -

 ٌٍجذء فٟ عّغ االؽز١بعبد اٌزذس٠ج١خ رُ االرفبق ػٍٝ رٛص٠غ االعزّبسح ػٍٝ ع١ّغ اٌؼب١ٍِٓ -

 ٌّٚب ٌُ ٠غزغذ ِٓ أػّبي أغٍك االعزّبع فٟ عبػزٗ ٚربس٠خٗ

 انزٕقٛؼبد
 جٌطٛل١ع جالُْ جٌطٛل١ع جالُْ

    

    

    

 ِٓثٛي ٚقىز جٌطى٠ٌد ٚجٌؿٛوز                                                         ِى٠ٍ جٌّىٌْس



                                                   علً شحاته محمد/  إعداد أ

 اخزًبع أػؼبء ٔحسح انزسضٚت ٔاجلٕزح نزظُٛف ٔ كزبثخ االحزٛبخبد انزسضٚجٛخ

جٌطى٠ٌد ٚجٌؿٛوز  جؾطّع أععحء ٚقىز 2117/  8/        جٌّٛجفك   ..............ئٔٗ فٝ ٠َٛ    

 ٌطص١ٕف جالقط١حؾحش جٌطى٠ٌر١س                         ..................جٌٓحعس /  .........................../  جٌّىحْ

 -خسٔل األػًبل:

 جٌطأوى ِٓ جْط١فحء ؾ١ّع جٌعح١ٍِٓ ٌىً ذٕٛو جالْطّحٌز.

 ١ٙح ؾّع جالقط١حؾحش جٌطى٠ٌر١س ذىً جٌْٛحتً جٌّطحقس ٚجٌّطفك عٍ

 وطحذس لحتّس )ؾىٚي( جالقط١حؾحش جٌطى٠ٌر١س. –ضص١ٕف جالقط١حؾحش جٌطى٠ٌر١س ٌىً فثس 

 زلؼط االخزًبع :

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

 انقطاضاد

 ضُ جٌطأوى ِٓ جْط١فحء ؾ١ّع جٌعح١ٍِٓ ٌىً ذٕٛو جالْطّحٌز.

 ضُ ضص١ٕف جالقط١حؾحش جٌطى٠ٌر١س ٌىً فثس 

 ضُ وطحذس لحتّس )ؾىٚي( جالقط١حؾحش جٌطى٠ٌر١س

 انزٕقٛؼبد
 جٌطٛل١ع جالُْ جٌطٛل١ع جالُْ

    

    

    

    

    

 ِٓثٛي ٚقىز جٌطى٠ٌد ٚجٌؿٛوز                                                         ِى٠ٍ جٌّىٌْس

 

 



                                                   علً شحاته محمد/  إعداد أ

 و7107/7108 نهؼبو انسضاؼٙ زلؼط اخزًبع نٕػغ اخلـخ انؽُٕٚخ

ؿٛوز جؾطّع أععحء ٚقىز جٌطى٠ٌد ٚجٌ 2117/  8/        جٌّٛجفك   ..............٠َٛ     فٟئٔٗ 

 َ 2118/  2117ٌٛظع جٌهطس ج٠ٌٕٛٓس ٌٍعحَ جٌىٌجْٟ   جٌٓحعس / .............. .................../  جٌّىحْ

 خسٔل األػًبل

 عٍض أ٠ٌٛٚحش جٌطط٠ٍٛ ٌٍّىٌْس ًٌٙج جٌعحَ.

 عٍض أّْحء أُ٘ جٌّىٌذ١ٓ ِٓ وجنً جٌّىٌْس ٚ نحٌؾٙح.

  . جٌهطس ج٠ٌٕٛٓس ٌٍٛقىز ٚظع

 . ١س ٌٍٛقىزضٛف١ٍ جٌّٛجو جٌطى٠ٌر

 زلؼط االخزًبع 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

 انقطاضاد

 عٍض أ٠ٌٛٚحش جٌطط٠ٍٛ ٌٍّىٌْس ًٌٙج جٌعحَ. ضُ

 ضُ عٍض أّْحء أُ٘ جٌّىٌذ١ٓ ِٓ وجنً جٌّىٌْس ٚ نحٌؾٙح.

  جٌهطس ج٠ٌٕٛٓس ٌٍٛقىز. ٚظعضُ 

 ضُ ضٛف١ٍ جٌّٛجو جٌطى٠ٌر١س ٌٍٛقىز

 انزٕقٛؼبد

 جٌطٛل١ع جالُْ جٌطٛل١ع جالُْ

    

    

    

    

 ِى٠ٍ جٌّىٌْس                                          ِٓثٛي ٚقىز جٌطى٠ٌد ٚجٌؿٛوز               

 

 



                                                   علً شحاته محمد/  إعداد أ

 اخزًبع أػؼبء ٔحسح انزسضٚت ٔاجلٕزح نٕػغ اخلـخ انشٓطٚخ ٔاخلـؾ األؼجٕػٛخ

جؾطّااع أععااحء ٚقااىز جٌطااى٠ٌد ٚجٌؿااٛوز  2117/  8/        جٌّٛجفااك   ..............ئٔااٗ فااٝ ٠ااَٛ    

ٚجٌهطااااػ  ٌٛظااااع جٌهطااااس جٌشاااا٠ٍٙس  حعس / ..................جٌٓاااا .........................../  جٌّىااااحْ

 2118َ/  2117جألْرٛع١س ٌٍعحَ جٌىٌجْٟ  

 

 خسٔل األػًبل

 ِٕحلشس ٚعٍض ِكط٠ٛحش جٌهطس ج٠ٌٕٛٓس.  -

 جٌهطػ جٌش٠ٍٙس ٚجألْرٛع١س. ٚظع -

 ِح ٠ٓطؿى ِٓ أعّحي -

 انقطاضاد

 ضُ ِٕحلشس ٚعٍض ِكط٠ٛحش جٌهطس ج٠ٌٕٛٓس.

 جٌش٠ٍٙس ٚجألْرٛع١س.جٌهطػ  ٚظعضُ  -

 ضُ جٌطٕر١ٗ عٍٝ جالٌطُجَ جٌؿىٚي جٌُِٕٟ ٌٍهطس 

 انزٕقٛؼبد
 

 

 

 ِٓثٛي ٚقىز جٌطى٠ٌد ٚجٌؿٛوز                                                         ِى٠ٍ جٌّىٌْس

 جٌطٛل١ع جالُْ جٌطٛل١ع جالُْ

    

    

    

    

    

    



                                                   علً شحاته محمد/  إعداد أ

 

 (      )   ضٚت ٔاجلٕزح اخزًبع أػؼبء ٔحسح انزس

جؾطّع أععحء ٚقىز جٌطى٠ٌد ٚجٌؿٛوز  2117/  8/        جٌّٛجفك   ..............٠َٛ     فٟئٔٗ 

 ........... ..................................................ـ ٌ ..................جٌٓحعس /  .........................../  جٌّىحْ

 

 

 بلخسٔل األػً

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

 انقطاضاد
............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

 انزٕقٛؼبد
 جٌطٛل١ع جالُْ جٌطٛل١ع جالُْ

    

     

    

    

    

    

    

 

ِٓثٛي ٚقىز جٌطى٠ٌد ٚجٌؿٛوز                                                         ِى٠ٍ جٌّىٌْس



                                                   علً شحاته محمد/  إعداد أ

 

 

 

 

 منىرج اسرتشادي 

لـخـطـت السـنـىيــت ل  

 لـىحـذة الـتـذريـب والـجىدة 
 

 

 

 



                                                   علً شحاته محمد/  إعداد أ

 

 م7102(   ..... شهر)  والـجىدة الـتـذريـب لـىحـذة السـنـىيــت لـخـطـتلمقرتح  منىرج

 البرنامج التدرٌبً األسبوع
الفئة 

 المستهدفة

 الموارد

 واإلمكانات المتاحة

 

 مسئول التنفٌذ توقٌت التنفٌذ استراتٌجٌات التنفٌذ

 األول
 برنامج فً مجال التنمٌة المهنٌة

 
  

 

 
 أ / .........  ...........................

   تدرٌبٌةبرنامج من قائمة االحتٌاجات ال الثانً
 

 
 أ / .........  ...........................

  برنامج فً التخصص الثالث

 

 

 

 أ / .........  ........................... 

 أ / .........  ...........................    برنامج طارئ أو من قائمة االحتٌاجات التدرٌبٌة الرابع

 

 مدٌر المدرسة                                                                         مسئول وحدة التدرٌب والجودة 
 

 



                                                   علً شحاته محمد/  إعداد أ

 مدٌرٌة التربٌة والتعلٌم بـ ............. 

 إدارة ........    التعلٌمٌة

 م7102سبتمرب (   شهر )جىدة ـب والـذريـتـذة الـىحـل تمقرتح تــىيـنـست ـطـخمدرسة                                        

 االسبوع
 الموارد استراتٌجٌات التنفٌذ الفئة المستهدفة البرنامج التدرٌبً

 لمتاحةاواإلمكانات 

 مسئول التنفٌذ توقٌت التنفٌذ

 األول

 

 االحتٌاجات التدرٌبٌة

 

 

 جمٌع العاملٌن بالمدرسة

 

الحوار والمناقشة + 

المحاضرة + ورش 

 العمل

 

بطاقات مالحظة 

ومقابلة 

 استبٌاناتو

 

 / 9  /2112 

 م

 

 مسئول التدرٌب 

 الثانً
/  11 /  أوراق + أقالم ورش عمل جمٌع المعلمٌن  بالمدرسة نواتج التعلم

 م2112

 المدرسة مدٌر

 الثالث
معلمً الصف األول والثانً  القرائٌة

 بالمدرسة

 الحوار والمناقشة 

 ) تعلم تعاونً (

 CDأسطوانات 

 ا شوودات

ول وحدة التدرٌب مسئ 2112/  9 / 

 والجودة

 الرابع

 الحوار والمناقشة بالمدرسة جمٌع المعلمٌن التعلم النشط 

 عمل ة+ ورش 

مسئول التعلم النشط  م2112/  9 /  أوراق + أقالم

 بالمدرسة

 أ / 

 مدٌر المدرسة                                                                                       سئول التدرٌب                           م

 أ /                                                                                                                                                                                                   أ /                      



                                                   علً شحاته محمد/  إعداد أ

 مدٌرٌة التربٌة والتعلٌم بـ ............. 

 إدارة ........    التعلٌمٌة

 مدرسة / 

 م7102لـىحـذة الـتـذريـب والـجىدة ) شهر أكتىبر (   تمقرتح تــىيـنـست ـطـخ

 مسئول التنفٌذ التنفٌذ توقٌت الموارد واالمكانات المتاحة استراتٌجٌات التنفٌذ الفئة المستهدفة البرنامج التدرٌبً االسبوع

 األول

الصفٌة  ةاألنشط

 صفٌةالوال

جمٌع المعلمٌن 

 بالمدرسة

حوار ومناقشة + 

محاضرات وورش 

 عمل

 مسئول التدرٌب م2112/  11 /  تا شو + أقالماأوراق + د

 الثانً

جمٌع العاملٌن  التقٌٌم الذاتً 

 بالمدرسة

حوار ومناقشة + 

محاضرات وورش 

 عمل

 مسئول الجودة م2112/  9 /  + أقالم أوراق + داتا شو

 الثالث

استراتٌجٌات التعلم 

 النشط

 

 جمٌع المعلمٌن

 بالمدرسة

حوار ومناقشة + 

محاضرات وورش 

 عمل

مسئول التعلم النشط  م2112/  11 /  أوراق + أقالم

 بالمدرسة

 أ /

 الرابع
التخطٌط 

 اإلستراتٌجً

جمٌع المعلمٌن  

 بالمدرسة

الحوار  +  ةمحاضرال

 المناقشةو

مسئول وحدة  م2112/  11 /  جهاز كمبٌوتر + داتا شو 

 التدرٌب والجودة

 مدٌر المدرسة  مسئول التدرٌب                                                                                                                

 أ /                                                                                                                                                                                                   أ /              



                                                   علً شحاته محمد/  إعداد أ

 مدٌرٌة التربٌة والتعلٌم بـ ............. 

 إدارة ........    التعلٌمٌة

  /مدرسة 

 

 م7102نىفمرب (   شهر )جىدة ـب والـذريـتـذة الـىحـل تمقرتح تــىيـنـست ـطـخ

 مسئول التنفٌذ توقٌت التنفٌذ الموارد واالمكانات المتاحة استراتٌجٌات التنفٌذ الفئة المستهدفة البرنامج التدرٌبً االسبوع

 األول
الحوار  +  ةمحاضرال جمٌع العاملٌن بالمدرسة عمل برٌد الكترونً

 لمناقشةوا

 أ /  م2112/  11 /  حجرة الحاسب اآللً

 الثانً
الحوار  +  ةمحاضرال جمٌع المدرسٌن أعمال المكتبة

 والمناقشة

 أ /   م2112/  11 /  أوراق  +  سجالت

 الثالث

الحوار  +  ةمحاضرال جمٌع العاملٌن بالمدرسة توعٌة صحٌة

 والمناقشة

 مشرف الجماعة م2112/  11 /  حجرة التطوٌر

 الصحٌة 

 أ / 

 الرابع

مناقشوووووة + الحووووووار وال بالمدرسة جمٌع المعلمٌن التعلم النشط 

 ةورشووووووة + محاضوووووورال

 عمل

مسووووووووئول الووووووووتعلم  م2112/  11 /  أوراق + أقالم

 النشط بالمدرسة

 أ /

 مدٌر المدرسة                                                                                       مسئول التدرٌب                           

 أ /                                                                                                                                                                                                   أ /                      



                                                   علً شحاته محمد/  إعداد أ

 مدٌرٌة التربٌة والتعلٌم بـ ............. 

 إدارة ........    التعلٌمٌة

  مدرسة /
 

 م7102ديسمرب (   شهر )جىدة ـب والـذريـتـال تمقرتح تــىيـنـست ـطـخ

 االسبوع
 الفئة المستهدفة البرنامج التدرٌبً

 

الموارد واالمكانات  استراتٌجٌات التنفٌذ

 المتاحة

 مسئول التنفٌذ ت التنفٌذتوقٌ

 األول
جمٌع المعلمٌن  برنامج الوورد

 بالمدرسة

 أ /  م2112/  12 /  حجرة الحاسب اآللً حوارات + مناقشات

 الثانً

جمٌع العاملٌن  األمن والسالمة

 بالمدرسة

مناقشة + الحوار وال

 ةورش ة +محاضرال

 عمل

خراطٌم مٌاه + 

 طفاٌات حرٌق

 أ/  م2112/  12 / 

 لثالثا

 جمٌع المعلمٌن التعلم النشط 

 بالمدرسة

حوار ومناقشة + 

 عمل ةمحاضرات ورش

مسئول التعلم النشط   م2112/  12 /  أوراق + أقالم

 بالمدرسة

 أ /

 الرابع

 

 أعمال االمتحانات

 

جمٌع المعلمٌن 

 بالمدرسة

 

حوار ومناقشة + 

 ورش عمل

 

 حجرة التطوٌر

 

 م2112/  12/  

 

 مسئول التدرٌب

 مدٌر المدرسة                                                                                       ول التدرٌب                           مسئ

 أ /                                                                                                                                                                                                   أ /                      



                                                   علً شحاته محمد/  إعداد أ

 مدٌرٌة التربٌة والتعلٌم بـ ............. 

 إدارة ............. التعلٌمٌة

  /مدرسة 

 م7102يناير (  شهر )جىدة ـب والـذريـتـذة الـىحـل تمقرتح تــىيـنـست ـطـخ               

 االسبوع
 الفئة المستهدفة البرنامج التدرٌبً

 

الموارد واالمكانات  استراتٌجٌات التنفٌذ

 المتاحة

 مسئول التنفٌذ توقٌت التنفٌذ

 األول
 أعمال الكنترول

 

جمٌع المعلمٌن 

 بالمدرسة

حجرة الكنترول  ةمناقشالحوار وال

 بالمدرسة

مسئول وحدة التدرٌب  م2112/ 1 / 

 والجودة

 الثانً
 

 التعلم النشط 

 جمٌع المعلمٌن

 بالمدرسة

حوار ة +المحاضرال

 عملورشة مناقشة + الو

مسئول التعلم النشط  م2112/  1 /  أوراق + أقالم

 بالمدرسة

 الثالث

 القرائٌة

 

معلمو الصف 

األول والثانً 

 بالمدرسة

 محاضرات ومناقشات

 ) تعلم تعاونً (

 CDأسطوانات 

 وداتا شو

مسئول وحدة التدرٌب  م2112/  1 / 

 والجودة

 الرابع
 تفعٌل األنشطة الالصفٌة

 

معلمً األنشطة 

 بالمدرسة

  ةمناقشالحوار وال

 مسابقات بٌن المعلمٌن()

فناء المدرسة + 

 الحدٌقة

مسئول األنشطة  م2112/  1 / 

 بالمدرسة

 مدٌر المدرسة                                                                                                             مسئول التدرٌب           

 أ /                                                                                                                                                                                                   أ /               



                                                   علً شحاته محمد/  إعداد أ

 مدٌرٌة التربٌة والتعلٌم بـ ............. 

 إدارة ........    التعلٌمٌة

  /مدرسة 
 

 م7102فرباير (  شهر) جىدة ـب والـذريـتـذة الـىحـل تمقرتح تــىيـنـست ـطـخ

 االسبوع
واالمكانات  الموارد استراتٌجٌات التنفٌذ الفئة المستهدفة البرنامج التدرٌبً

 المتاحة

 مسئول التنفٌذ توقٌت التنفٌذ

 األول

 التعلم النشط 

 جمٌع المعلمٌن

 بالمدرسة

حوار ومناقشة + 

محاضرات وورش 

 عمل

 

 أوراق + أقالم

مسئول التعلم النشط  م2112/  2 / 

 بالمدرسة

 الثانً
التدرٌب على برنامج 

 القرائٌة
معلمً الصف األول 

 والثانً بالمدرسة

 ت ومناقشاتمحاضرا

 ) تعلم تعاونً (

 CDأسطوانات 

 وداتا شو

مسئول وحدة التدرٌب  م2112/  2 / 

 والجودة

 الثالث
جمٌع العاملٌن  توعٌة صحٌة

 بالمدرسة
 حجرة التطوٌر حوارات + مناقشات

 مشرف الجماعة الصحٌة  م2112/  2 / 

 أ / 

 الرابع
جمٌع العاملٌن  األعمال اإلدارٌة

 بالمدرسة

ن +  حوار تعلم أقرا

 ومناقشة
 الدلٌل المالً واإلداري

         أ /  م2112/  2 / 

 مدٌر المدرسة                                                                                                            مسئول التدرٌب

 أ /                                                                                                                                                          أ /                                                   



                                                   علً شحاته محمد/  إعداد أ

 مدٌرٌة التربٌة والتعلٌم بـ ............. 

 إدارة ........    التعلٌمٌة

  /مدرسة 

 

 م7102لـىحـذة الـتـذريـب والـجىدة ) شهر مارس (  تمقرتح تــىيـنـست ـطـخ

 االسبوع

 

 البرنامج التدرٌبً

 

 الفئة المستهدفة

 

 

 استراتٌجٌات التنفٌذ

الموارد 

واالمكانات 

 المتاحة

 

 توقٌت التنفٌذ

 

 مسئول التنفٌذ

 األول
حوار ومناقشة +  بالمدرسة جمٌع المعلمٌن التعلم النشط 

 محاضرات وورش عمل

مسئول التعلم  م2112/  3 /  أقالم أوراق +

 النشط بالمدرسة

 الثانً
حوار ومناقشة +  جمٌع العاملٌن بالمدرسة األمن والسالمة

 محاضرات وورش عمل

خراطٌم مٌاه + 

 طفاٌات حرٌق

  م2112/  3 / 

 أ/ 

 الثالث
 برنامج اإلكسٌل

 

حجرة الحاسب  حوارات + مناقشات جمٌع العاملٌن بالمدرسة

 اآللً

 أ /  م2112/  3 / 

 الرابع
تنمٌة مهنٌة 

 لألخصائٌٌن

جمٌع األخصائٌٌن 

 بالمدرسة

حوار ومناقشة + ورش 

 عمل

حجرة 

 األخصائٌٌن

مسئول وحدة  م2112/  3 / 

 التدرٌب والجودة

 مدٌر المدرسة                        مسئول التدرٌب                                                                                             

 أ /    أ /                       



                                                   علً شحاته محمد/  إعداد أ

 مدٌرٌة التربٌة والتعلٌم بـ ............. 

 إدارة ........    التعلٌمٌة

  /مدرسة 

 

 م7102أبريل (   شهر )جىدة ـب والـذريـتـذة الـىحـل تمقرتح تــىيـنـست ـطـخ

 االسبوع
الموارد واالمكانات  استراتٌجٌات التنفٌذ ستهدفةالفئة الم البرنامج التدرٌبً

 المتاحة

 مسئول التنفٌذ توقٌت التنفٌذ

 األول

مشرف الجماعة  م2112/  4 /  حجرة التطوٌر حوارات + مناقشات جمٌع العاملٌن بالمدرسة توعٌة صحٌة

 الصحٌة 

 أ / 

 الثانً

 جمٌع المعلمٌن التعلم النشط 

 بالمدرسة

حوار ومناقشة + 

رات وورش محاض

 عمل

مسئول التعلم النشط  م2112/  4 /  أوراق + أقالم

 بالمدرسة

 الثالث
 مواصفات 

 متحانٌةالورقة اال

جمٌع المعلمٌن 

 بالمدرسة

  م2112/  4 /  حجرة المكتبة تعلم تعاونً

 أ / 

 الرابع
جمٌع المعلمٌن  أعمال االمتحانات

 بالمدرسة

حوار ومناقشة + 

 ورش عمل

 مسئول التدرٌب  م2112/  4 /  حجرة التطوٌر

 مدٌر المدرسة                                                                                                                     مسئول التدرٌب

 أ /                                                                                                                                                                                                   أ /                      



                                                   علً شحاته محمد/  إعداد أ

 مدٌرٌة التربٌة والتعلٌم بـ ............. 

 إدارة ........    التعلٌمٌة

  /مدرسة 

 

 م7102مايى (  شهر) جىدة ـب والـذريـتـذة الـىحـل تمقرتح تــىيـنـست ـطـخ

 االسبوع

 الفئة المستهدفة البرنامج التدرٌبً

 

الموارد  استراتٌجٌات التنفٌذ

واالمكانات 

 المتاحة

 مسئول التنفٌذ توقٌت التنفٌذ

 األول
 أعمال الكنترول

 

حجرة الكنترول  حوار ومناقشات جمٌع المعلمٌن بالمدرسة

 م2112/  5 /  بالمدرسة
 ب مسئول التدرٌ

 الثانً

تفعٌل األنشطة 

 الالصفٌة

 حوار ومناقشات  معلمً األنشطة بالمدرسة

) مسابقات بٌن 

 المعلمٌن (

فناء المدرسة + 

 م2112/  5 /  الحدٌقة

مسئول األنشطة 

 بالمدرسة

 أ / 

 الثالث
علً برنامج تدرٌب 

 الباوربوٌنت

حجرة الحاسب  حوارات + مناقشات جمٌع العاملٌن بالمدرسة

 اآللً
 م2112/  5 / 

   أ / 

 الرابع
 ة+ ورش ةمحاضرال جمٌع المدرسٌن أعمال المكتبة

 عمل

أوراق + 

 سجالت
 م2112/  5 / 

  أ /  

 ةمدٌر المدرس                                                                                                                    مسئول التدرٌب                        

 أ /                                                                                                                                           أ /                                  



                                                   علً شحاته محمد/  إعداد أ

 مدٌرٌة التربٌة والتعلٌم بـ ............. 

 .    التعلٌمٌةإدارة .......

  /مدرسة 

 

 م7102يىنيه (  شهر )جىدة ـب والـذريـتـذة الـىحـل تمقرتح تــىيـنـست ـطـخ

 االسبوع
الموارد واالمكانات  استراتٌجٌات التنفٌذ الفئة المستهدفة البرنامج التدرٌبً

 المتاحة

 مسئول التنفٌذ توقٌت التنفٌذ

 األول
جمٌع المعلمٌن  إرشاد تربوي

 بالمدرسة

حجرة الحاسب  ةمناقشالوار + حال

 اآللً

   أ /  م2112/  6 / 

 الثانً

مشرف الجماعة  م2112/  6 /  حجرة التطوٌر ةمناقشالحوار + ال جمٌع العاملٌن بالمدرسة توعٌة صحٌة

 الصحٌة 

 أ / 

 الثالث
قران +  حوار األتعلم  جمٌع العاملٌن بالمدرسة األعمال اإلدارٌة

 ومناقشة

 أ /  م2112/  6 /  حجرة المكتبة

 الرابع
مناقشة + الحوار وال معلمً اللغة االنجلٌزٌة التعلم النشط 

 عمل ةوورش ةمحاضر

مسئول التعلم النشط  م2112/  6 /  أوراق + أقالم

 بالمدرسة

 مدٌر المدرسة                                                                                                              مسئول التدرٌب 

 أ /    أ /                     

 



                                                   علً شحاته محمد/  إعداد أ

 مدٌرٌة التربٌة والتعلٌم بـ ............. 

 إدارة ........    التعلٌمٌة

  /مدرسة 
 

 م7102يىليى (  شهر) جىدة ـب والـذريـتـذة الـىحـل تمقرتح تــىيـنـست ـطـخ

 مدٌر المدرسة                                                                                                               مسئول التدرٌب 

 أ /                                                                                                                                                                                                   أ /                      

 االسبوع

الموارد  استراتٌجٌات التنفٌذ ةالفئة المستهدف البرنامج التدرٌبً

واالمكانات 

 المتاحة

 مسئول التنفٌذ توقٌت التنفٌذ

 األنشطة الالصفٌة األول
معلمً األنشطة 

 بالمدرسة

 ةمناقشالحوار + ال
فناء المدرسة + 

 الحدٌقة

مسئول األنشطة  م2112/  2 / 

 بالمدرسة

 أ / 

 الثانً
جمٌع األخصائٌٌن  تنمٌة مهنٌة لألخصائٌٌن

 مدرسةبال

+  ةمناقشالحوار + ال

 ورش عمل

حجرة 

 األخصائٌٌن

 مسئول التدرٌب  م2112/  2 / 

 الثالث
جمٌع المعلمٌن  أعمال االمتحانات

 بالمدرسة

+  ةمناقشالحوار + ال

 ورش عمل

 مسئول التدرٌب  م2112/  2 /  حجرة التطوٌر

 الرابع
جمٌع العاملٌن  تدرٌب حاسب آلً

 بالمدرسة
 ةشمناقالحوار + ال

حجرة الحاسب 

 اآللً

   أ /  م2112/  2 / 



                                                   علً شحاته محمد/  إعداد أ

 مدٌرٌة التربٌة والتعلٌم بـ ............. 

 إدارة ........    التعلٌمٌة

  /مدرسة 

 

 م  7102أغسطس (  شهر )جىدة ـب والـذريـتـال ذةـىحـل تمقرتح تــىيـنـست ـطـخ

 االسبوع
 الفئة المستهدفة البرنامج التدرٌبً

 

الموارد واالمكانات  استراتٌجٌات التنفٌذ

 المتاحة

 مسئول التنفٌذ توقٌت التنفٌذ

 جمٌع العاملٌن بالمدرسة توعٌة صحٌة األول
 حوارالمحاضرة + ال

 ةمناقشوال
 م2112/  2 / حجرة التطوٌر

شرف الجماعة م

 الصحٌة 

 أ / 

 القرائٌة الثانً
معلمً الصف األول 

 والثانً بالمدرسة
 ةمناقشوال حوارال

 CDسطوانات ا

 وداتا شو
 مسئول التدرٌب م2112/  2 /

 م2112/  2 / أوراق + أقالم ةمناقشوال حوارال بالمدرسة جمٌع المعلمٌن نشطالعلم الت الثالث
مسئول التعلم النشط 

 بالمدرسة

 جمٌع العاملٌن بالمدرسة التقٌٌم الذاتً للمؤسسة الرابع
+  ةمناقشوال حوارال

 عمل ةورش

شو + تاأوراق + دا

 أقالم
 مسئول الجودة م2112/  2 /

 مدٌر المدرسة                                                                                                                  مسئول التدرٌب

 أ /                                                                                                                                                                                                   أ /                      



                                                   علً شحاته محمد/  إعداد أ

 

 



                                                   علً شحاته محمد/  إعداد أ

 

 وثٌقة معاٌٌر ضمان الجودة واالعتماد -) مصطلحات ومفاهٌم خاصة بالجودة 

 [ 2113ً ] التعلٌم األساسً لمؤسسات التعلٌم قبل الجامع
 

 مقدمة بسيطة            

 إلنشااء ٨٠٠٢ سانة ٢٨ رقام القاانون طـسضباه وبجودتاه  واالرتقااء التعلٌم تطوٌرل القومٌة لالحتٌاجات نظرا                 

  .للهٌئة التنفٌذٌة بالالئحة ٨٠٠٢ لسنة  ٨٢رقم  الجمهوري واالعتماد، والقرار التعلٌم جودة لضمان القومٌة الهٌئة

 اإلجاراءات واتخااذ التعلاٌم جاودة لضامان الالزماة السٌاساات وضاع تساتوجب والتاً بالهٌئاة ةالمنوطا التكلٌفات ضوء وفً 

 واالعتماد. للتقوٌم القومٌة الالزمة المعاٌٌر وإعداد بتصمٌم الهٌئة قامت مصر، فً التعلٌم مؤسسات باعتماد الكفٌلة

 الجهاة باعتبارهاا وذلك مصر، فً التعلٌم إلصالح الرئٌسٌة الركائز أحد هً واالعتماد التعلٌم جودة لضمان القومٌة فالهٌئة 

 المعااٌٌر ماع تتواكاب التاً القومٌاة المعااٌٌر تنمٌاة وعان والمجتماع، التعلٌمٌاة المؤسسات فً الجودة ثقافة نشر عن المسئولة

 ثقاة كساب إلاى ٌؤدى الذي النحو على ومخرجاتها عملٌاتها جودة وتحسٌن التعلٌمٌة المؤسسات هٌكلة إلعادة الدولٌة القٌاسٌة

  . ودولٌا محلٌا التنافسٌة قدراتها وزٌادة المجتمع فٌها،

 التاً تؤكاد والقاٌم المبااد  مان لمجموعاة وفقاا جودتاه وضامان للتعلاٌم تمرالمسا التطاوٌر إلاى الهٌئاة تسعى ضوء ذلك وفً 

 للتأهل الكلى أدائها أوضاعها وتحسٌن توفٌق على التعلٌمٌة المؤسسات معاونة على والحرص والعدالة والموضوعٌة الشفافٌة

  .االعتماد على والحصول

 ومن القومٌة، المعاٌٌر متطلبات تحقٌق من تتمكن التً تعلٌمٌةال للمؤسسات جهة اعتماد هً بل رقابٌة، جهة تعتبر ال الهٌئةو

 المستمر لجودة التحسٌن على ٌساعدها بما المؤسسات لهذه والتوجٌه واإلرشاد النصح أشكال كافة تقدٌم تحرص على فإنها ثم

 .  واالعتماد الذاتً للتقوٌم وواقعٌة موضوعٌة آلٌات خالل من مخرجاتها

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   علً شحاته محمد/  إعداد أ

 

 

  انطئٛؽٛخ **** ٔادلفبْٛى ـهحبد**** ادلظ

 االعتموادالشوهادة هوو  اسومالحوظ  –الجوودة فوً التعلوٌم لٌسوت شوهادة كموا ٌشواع عنهوا :  انزؼهٛى خٕزح

ولكن الجودة هً ثقافة داعمة لإلبداع فً جمٌع جوانب العملٌة التعلٌمة التوً تشومل ) الموتعلم  –التربوي 

 ٔنقـس َـبل  ........... ( األموورالتعاون مع أولٌاء  –راسٌة المناهج الد –القدرة المؤسسٌة  –المعلم  –

 القرن العشرٌن على من الثمانٌنٌات فترة منذ التربوٌٌن من  يهحٕظبا  اْزًبيب " انزؼهٛى خٕزح" يفٕٓو

 األسواس فى تعتمد المنتج جودة أن بمعنى ،"للهدف المالئمة"الجودة  إلى وٌنظر . األخطاء من الخلو" أنها

 .أهداف من تحدٌده تم ما مةمالئ على

ــٕ٘ : ــبز انرتث لضوومان جووودة التعلووٌم واالعتموواد  الهٌئووة القومٌووةاالعتووراف الووذي تمنحووه  " هووو االػزً

وفووق للمؤسسووة التعلٌمٌووة إذا تمكنووت موون إثبووات أن لوودٌها القوودرة المؤسسووٌة وتحقووق الفاعلٌووة التعلٌمٌووة 

  . " دة واالعتماد والمعلنة من الهٌئةمعاٌٌر ضمان الجو

تستلزم عملٌة االعتماد االرتكاز علً مجموعوة مون  يؼبٚري اػزًبز يؤؼؽبد انزؼهٛى قجم اجلبيؼٙ :

المعوواٌٌر الواضووحة والمحووددة وموون هنووا قامووت الهٌئووة بتطوووٌر معوواٌٌر قٌاسووٌة العتموواد هووذه المؤسسووات 

 مجموعة من المعاٌٌر تحدد فً مجالٌن رئٌسٌٌن هما :

وٌقصوود بهووا تحقٌووق الجووودة الشوواملة للعملٌووة التعلٌمٌووة موون خووالل  خ :انقــسضح ادلؤؼؽــٛ –اجملــبل األٔل  

 مجموعة القواعد والشروط المحددة لبنٌتها التنظٌمٌة وإمكاناتها البشرٌة

وٌقصوود بهووا تحقٌووق مخرجوات عالٌووة الجووودة فووً ضوووء رؤٌووة  : انفبػهٛــخ انزؼهًٛٛــخ –اجملــبل انثــبَٙ 

العملٌووات التووً توووفر فوورص التعلووٌم والووتعلم المتمٌووز المؤسسووة التعلٌمٌووة ورسووالتها موون خووالل مجموعووة 

 للجمٌع

الفاعلٌوة  –مثول ) القودرة المؤسسوٌة  معٌنة تعلٌمٌة منظومة تتضمنها التً الكبرى الجوانب هً : اجملبالد

 .المؤسسٌة (

  ادلؼبٚري:



                                                   علً شحاته محمد/  إعداد أ

 ،نالخبراء المتخصصوٌموجهات أو خطوط مرشدة مصاغة فى عبارات متفق علٌها من قبل مجموعة من 

تعبر عن المستوى النوعً الذى ٌجب أن تكون علٌوه جمٌوع مكونوات العملٌوة التعلٌمٌوة مون قٌوادة وتوكٌود 

 الخ…وموارد بشرٌة ومادٌة  تربويجودة ومشاركة مجتمعٌة وطالب ومعلمٌن ومناهج ومناخ 

  ادلؤشطاد:

 معٌار.تصف األداءات المطلوبة من المؤسسة لتحقٌق ال وإجرائٌةهً عبارات أكثر تحدٌداً 

 :   ادلًبضؼبد

هً عبارات تشٌر إلى الحد األدنى من األداءات الواجب توافرها لدى المؤسسة، لكً تؤدى وظٌفتها بما 

 ٌحقق مخرجات التعلٌم والتعلم المرغوبة.

 

    انزقٕٚى ادلؤؼؽٙ:

ط هو عملٌة تشخٌصٌة عالجٌة؛ لتحدٌد جوانب القوة والضعف فى أداء المؤسسة، من أجل تعزٌز نقا

 القوة، وعالج نقاط الضعف، وذلك لتحسٌن األداء المؤسسً فى ضوء معاٌٌر ضمان الجودة واالعتماد.

 ػًبٌ خٕزح انزؼهٛى :

 التًلٌات فى ضوء معاٌٌر محددة، بما ٌحقق جودة العم المؤسسً األداءهى عملٌة مستمرة لمراجعة 

 . جودة المنتج الذي ٌتمثل فى المتعلم إلىتؤدى 

 )توجد وثٌقة واضحة ومعلنة لرؤٌة المؤسسة (ل ثعبارات تصف اإلنجازات المتوقعة م هً  ادلؤشطاد

 رؤٌوة للمؤسسوة توجدخطوات ترشد علً األداء المتمٌز للتعرف علً مدى تحقٌقه مثل )هً   ادلًبضؼبد

 ( لتحقٌقها المعنٌون ٌسعى واضحة

لوً األداء وٌتمثول فوً : البوراهٌن مصودر متواي ٌمكون االسوتناد إلٌوه فوً الحكوم عهوو   انشبْس ٔانـسنٛم :

 واألشٌاء الملموسة والمرئٌة والمسموعة التً ٌجب أن ٌبحث عنها المراجع

ــصارٙ انزقٛــٛى مجموعووة الخطوووات اإلجرائٌووة التووً ٌقوووم بهووا أفووراد المجتمووع المدرسووً لتقٌووٌم  هووو : ان

وذلوك مون خوالل  واالعتمواد جوودة التعلوٌم ضومان ل القومٌوة ةالهٌئو معواٌٌرمؤسستهم بأنفسهم استنادا إلى 

     الهٌئة .جمع البٌانات عن األداء المدرسً فً الوضع الحالً ومقارنته بمعاٌٌر 
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ع١ٍّس ضم٠ُٛ ضطُ فٟ ظٛء ِعح١٠ٍ ِكىوز ٌطكى٠ى ؾٛجٔاد جٌماٛز ٚؾٛجٔاد جٌعاعف فاٟ   انزقٕٚى ادلؤؼؽٙ :

جٌعااعف . ٠ٚااٍضرػ جٌطماا٠ُٛ جٌّإْٓااٟ ذٍؤ٠ااس  أوجء جٌّإْٓااس ِاآ أؾااً ضع٠ُااُ ٔمااحغ جٌمااٛز ٚعااالؼ ٔمااحغ

جٌّإْٓااس جٌطع١ّ١ٍااس ٌْٚااحٌطٙح جٌطااٟ ٠ؿااد أْ ضىااْٛ ِٕرػمااس ِاآ جٌٍؤ٠ااس جٌم١ِٛااس ٌٍطعٍاا١ُ ٚذّااح ٠ااإوٞ ئٌااٝ 

 ضك١ٓٓ جألوجء جٌّإْٟٓ .

ضم٠ُٛ ِىٜ ضكم١اك جٌّإْٓاس جٌطع١ّ١ٍاس ِططٍراحش ِعاح١٠ٍ جٌؿاٛوز ٚجالعطّاحو ِآ لراً :  ادلطاخؼخ اخلبضخٛخ 

 ِشىً ِٓ ؾٙس  نحٌؾ١س ِٓطمٍس وح١ٌٙثس جٌم١ِٛس ٌعّحْ ؾٛوز جٌطع١ٍُ ٚجالعطّحو . ف٠ٍك ضم٠ُٛ

  :   انزقسٚط يقبٚٛػ

 ( ِع ِالق س أْ:  4   3   2   1ٟ٘ لٛجعى ٌم١حِ ٚضمى٠ٍ جألوجء ٌىً ِّحٌْس. ٚضطىْٛ ِٓ أٌذعس ِٓط٠ٛحش )  

 جءجش ِط١ُّز أٚ ؾ١ىز ؾىج.٘ٛ و١ًٌ جٌط١ُّ ٚجٌطفٛق؛ أٞ أْ جٌّإْٓس ضمَٛ ذأوجٌّٓطٜٛ جٌٍجذع: 

٘اٛ جٌّٓاطٜٛ جٌاىجي عٍاٝ ٚصاٛي جٌّإْٓاس ئٌاٝ جٌّٓاطٜٛ جٌّطٍاٛخ ضكم١ماٗ؛ أٞ جٌم١احَ  جٌّٓطٜٛ جٌػحٌاع:

ذحألوجءجش جٌّطٍٛذس ٚفمح  ٌٍّّحٌْس؛ أٞ أْ جٌّإْٓس قممص ِٓطٜٛ جٌّع١حٌ جٌّطٍٛخ ٚأٔٙاح ضماَٛ ذاأوجءجش 

 ؾ١ىز/ وفء.



                                                   علً شحاته محمد/  إعداد أ

ذاأوجءجش ألاً ِآ جٌّطٍاٛخ ضكم١مٙاح )ٔاحِٟ(  ٚذكحؾاس ئٌاٝ ذاًي ٠عرٍ عآ ل١احَ جٌّإْٓاس  جٌّٓطٜٛ جٌػحٟٔ:

 ِؿٙٛو ٌٍٛصٛي ئٌٝ جٌّٓطٜٛ جٌػحٌع.

٠شاا١ٍ ئٌااٝ أْ جٌّإْٓااس فااٝ قحؾااس ئٌااٝ ِؿٙااٛو أورااٍ  ٌٍٛصااٛي ئٌااٝ جٌّٓااطٜٛ جٌػحٌااع  جٌّٓااطٜٛ جألٚي:

 جٌّطٍٛخ ضكم١مٗ  ق١ع ئٔٙح ضمَٛ ذأوجءجش ِكىٚوز  غ١ٍ ٍِظ١س ) ِرطىب ( .

 

 سٔل انزبيل :ْٔٗ يٕػحخ فٗ اجل

 

 التقدٌرات

1 2 3 4 

 متمٌز كفء نام غٌر كفء

ٌحتاج إلى 

 تحسٌن كبٌر

ٌحتاج إلى 

 تحسٌن

المستوى 

 المطلوب تحقٌقه

أعلى من المستوى 

 المطلوب

       

تالحظ من الشكل السابق إن المحور هو الشًء العام الذي ٌقودنا إلى المجال ومنه إلى المعٌار ومنه  

 الممارسة ثم الشواهد واألدلة التً تعنى وصول المؤسسة إلى درجة االعتماد إلى المؤشر ثم

 

 

 

 

 

رئٌسٌن ) محورٌن (وكل منهما ٌحتوى على مجموعة من المجاالت الفرعٌوة  تحتوى الوثٌقة على مجالٌن

 والمعاٌٌر والممارسات المؤشرات والشواهد واألدلة 

 

 

 نٕثٛقخ  يؼبٚري ػًبٌ اجلٕزح ٔاالػزًبز انؼبو اإلؿبض
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 انطئٛؽني اجملبنني

 

 

 انزؼهًٛٛخ ٔانفبػهٛخ                                           خادلؤؼؽٛ انقسضح

 انفبػهٛخ انزؼهًٛٛخ -7        انقسضح ادلؤؼؽٛخ -0         

 اجملبالد انفطػٛخ

 الرؤٌة والرسالة 
 الحوكمة والقٌادة 
 الموارد البشرٌة والمادٌة 
 المشاركة المجتمعٌة 
 ضمان الجودة والمساءلة 

 المتعلم 
 المعلم 
 الدراسًلمنهج ا 
 المناخ التربوي 

 

 : رلبل انطؤٚخ ٔ انطؼبنخ
ضوئها السٌاسة العامة للعمل  فًتسعى المؤسسة لتحقٌقه و ٌتحدد  الذيتمثل الرؤٌة الهدف العام         

 فوًو عور  للممارسوات المتمٌوزة و كٌفٌوة تنفٌوذها  بها من خالل رسالة معلنة وواضحة األداءو تطوٌر 

 . ٌئة القومٌةاله إصداراتضوء 

  : ٔانقٛبزحاحلكٕيخ  رلبل 

تووؤثر بشووكل واضووج علووى جمٌووع عناصوور العملٌووة  والتووًالقٌووادة موون المجوواالت الهامووة و الحكومووة        

فووى العملٌووة التعلٌمٌووة مثوول االهتمووام بالتنمٌووة المهنٌووة وسووبل دعووم  أساسووٌةالتعلٌمٌووة حٌووث ٌتنوواول معوواٌٌر 

 . دة رشٌدةالتعلٌم و التعلم فى ظل قٌا عملٌتً
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 :ادلبزٚخٔ رلبل ادلٕاضز انجشطٚخ
عملٌة و لهذا فالبد من االهتموام  أليالالزمٌن  األساسٌنالمادٌة هما العنصرٌن والموارد البشرٌة          

المادٌوة وكٌفٌوة مراعواة وبوالموارد البشورٌة  ةخاصوٌتنواول معواٌٌر و لهذا كان المجال الثالث  ،بكل منهما 

 . المدرسًبنى تلك الظروف بالم

 : رلبل ادلشبضكخ اجملزًؼٛخ
 المدرسووً األداءتمثوول المشوواركة المجتمعٌووة أحوود العواموول المسوواهمة فووى تحقٌووق معوواٌٌر جووودة          

 التربوويو  العلمً الوعًفٌه و تسهم فى نشر  ثقافً إشعاعالمجتمع و تمثل مصدر  أبناءفالمؤسسة تعد 

تسووهم فووى تطوووٌر دور المؤسسووة بأفكارهووا و  التووًرد البشوورٌة وٌمثوول المجتمووع مصوودرا" للموووا ألفووراده

المتمثول فوى  التعلٌموًالمنوتج  أداءٌنعكس على جوودة امل دور المؤسسة و المجتمع معا وو ٌتك إمكانٌاتها

 . المجتمع الذٌن هم بناة المستقبل و تطوٌره أبناء

 : اجلٕزح ٔ ادلؽبءنخ ػًبٌرلبل 
معاٌٌر الجوودة و  تحقٌقتتعرف بها المؤسسة على مدى  التًالفعالة  الٌباألستعد المساءلة أحد           

تعوزز أعموال المدرسوة نظٌور  التوًالعقواب الثوواب و أسالٌبعن طرٌق المساءلة ٌتم تقوٌم والشامل  األداء

فوى  األداءموة لتطووٌر مطالبتها بمزٌد من الجهوود الالزالعقاب و أسالٌبتحقٌقها لمعاٌٌر الجودة أو تطبٌق 

 . االعتماد بالمستوى المطلوبحال عدم تحقٌقها معاٌٌر الجودة و

 أدائهواتضع نظاما" داخلٌوا" لضومان الجوودة و تقٌوٌم  أنفى ضوء ذلك تحرص المؤسسات التعلٌمٌة على 

وعمول مراجعوة داخلٌوة  الوذاتًبصورة دورٌة و أعداد خطة التحسٌن و التطووٌر فوى ضووء نتوائج التقووٌم 

العتمادهوا مون قبول الهٌئوة تسوتهدف تقووٌم المؤسسوة  التوًالخارجٌوة  تللتقٌٌموا" وذلك تمهٌوداللمؤسسة 

 القومٌة لضمان جودة التعلٌم واالعتماد  .

 : رلبل ادلزؼهى
و تطوٌر المجتمع لذلك تسعى المنظومة التعلٌمٌوة جاهودة  األمةالمتعلم له دور مهم فى بناء مستقبل       

بمعاٌٌر جوودة ٌتطلبه المجتمع وتعرف هذه المواصفات  الذي لتعلٌمًامواصفات قٌاسٌة للمنتج  إعدادإلى 

 . على أدائه ٌعرفه المتعلم و ٌكون قادرا أن ٌنبغًتمثل جمٌع ما  التًو اعتماد المتعلم و
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 : رلبل ادلؼهى
ه ٌؤدٌوه و ٌمارسو أنٌعرفه المعلم و ما ٌجوب  أن ٌنبغًتعرف معاٌٌر جودة واعتماد المعلم بأنها جمٌع ما 

ٌنشودها المجتموع فوى  التوًعلى مدار حٌاته المهنٌوة و تتضومن هوذه المعواٌٌر جمٌوع المواصوفات القٌاسوٌة 

 . مربى أبنائه

المنشوودة وٌشوارك بفعالٌوة  الرؤٌوة والرسوالة تحقٌوقالمدرسة فى  إدارةٌتعاون مع  ٌجب علٌه أنفالمعلم 

كٌفٌوة توظٌوف المونهج ٌكوون علوى علوم توام ب، و األموور أولٌاءفى اتخاذ القرارات المدرسٌة و ٌتعاون مع 

 . لهذا المحتوى من خالل أنشطة داخلٌة و خارجٌة ةواالهتمام بممارسات مفعل ٌجابًاالبالشكل 

 :ادلُٓح انسضاؼٙ رلبل 
 وٌوتم توظٌفوه ٌنمً مهارات المتعلمٌنالذي  داعمة للمنهجالممارسات بال وهو ٌتناول معاٌٌر خاصة       

إمكانوات البٌئوة والمجتموع فوً تنفٌوذ  وتوظٌوف ت الحٌاتٌة ورٌادة المشروعات للمتعلموٌنفً تنمٌة المهارا

 واالهتمام باألنشطة الصفٌة واألنشطة الالصفٌة . المنهج

 انرتثٕ٘ :رلبل ادلُبخ 
علوى نحوو فعوال إذا أحسون تووفٌر المتطلبوات  ةالمؤسسورؤٌة و رسالة  تحقٌقفى  المؤسسًٌسهم المناخ 

ممارسووة أسووس و  التربووويالمنوواخ  ةمعوواٌٌر جووود تحقٌووقمعوواٌٌر جودتووه حٌووث ٌسووتهدف لتحقٌووق  ةالالزموو

و توطٌوود العالقووات االجتماعٌووة فووى أطووار موون التعوواون و  األخالقٌووةالدٌمقراطٌووة و ترسووٌخ القووٌم  مبووادئ

 الالزم لبناء المجتمع التعلٌمًاالحترام و الشعور باألمن و األمان بما ٌنعكس على جودة المنتج 
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 انطؤٚخ ٔانطؼبنخ

 

 

 

 

 

 
 

   ٟ٘ اٌؾٍُ األوجش اٌزٞ رزّٕٝ أْ رصً ئ١ٌٗ اٌّإعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ :انطؤٚخ

   ذظبئض انطؤٚخ اجلٛسح : 

 غّٛؽخ -

 ٚاظؾخ ؽ١ش ٠غزط١غ اٌفشد أْ ٠شا٘ب ٚ أْ ٠زصٛس٘ب فٟ ِخ١ٍزٗ ٌىٟ ٠ّىٓ اٌؼًّ ػٍٝ رؾم١مٙب.  -

 رصف ِغزمجال أفعً .  -

فى١ش ٠ٕٚجغ ٟ أْ رى ْٛ ص بدلخ ِٚخٍص خ ؽز ٝ رض١ ش اٌطّ ٛػ ٌ ذٜ ِ ٓ ٠مشؤ٘ ب وٍّبرٙب ِٕزمبح ثؼٕب٠خ ٚر -

 ٚرذفؼٗ ئٌٝ اٌؼًّ .

ضعراٍ عآ و١ف١اس ضكم١اك ٘اًٖ جٌٍؤ٠اس   ٚأْ ضىاْٛ ٚجظاكس ِٚكاىوز ٚضكاىو جٌْٛاحتً ٚجألْاح١ٌد  : انطؼبنخ

 ٚجٌطٍق جٌطٟ ضكمك جٌٍؤ٠س.

 ذظبئض انطؼبنخ اجلٛسح:  

 ٚثشاِظ ػًّ. ( لبثٍٗ اٌزؾ٠ًٛ ئٌٝ خطػ ٚع١بعبد  1  

 (ئِىب١ٔخ اٌزطج١ك ٚاالعزفبدح ِٓ اٌّٛاد اٌّزبؽخ.  2  

 ( ِشاػبح اٌظشٚف اٌّغزّؼ١خ ٚاٌج١ئ١خ اٌؾب١ٌخ ٚاٌّزٛلؼخ.  3  



                                                   علً شحاته محمد/  إعداد أ

 ( ئشجبع اؽز١بعبد اٌؼب١ٍِٓ ثبٌّإعغخ ٚاٌّغزف١ذ٠ٓ ِٓ خذِبرٙب.  4  

 ( رؾم١ك اٌزىبًِ ث١ٓ ِخزٍف ٚؽذاد اٌؼًّ ثبٌّإعغخ.  5  

 اًِ إٌّٛ ٚاٌزٛعغ اٌّزٛلؼخ ِغزمجال. ( ِشاػبح ػٛ 6  

ٌزٌه فاْ اٌّإعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌزٟ ١ٌظ ٌٙب سؤ٠خ ٚسعبٌخ رزّٕٝ رؾم١مّٙب ٌٓ ٠ىْٛ ٌٙب أ٠خ فشصخ ٌٍزم ذَ ٚإٌّ ٛ  

ٚئّٔ ب ٠غ ت أْ   ، ٚاؽ ذ. وّب أْ ػ١ٍّخ ٚظغ سؤ٠خ ٚسعبٌخ اٌّإعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ١ٌغذ لبصشح فمػ ػٍٝ غشف 

 -ٚاٌّغزف١ذ٠ٓ) أ١ٌٚ بء األِ ٛس   0سوخ اٌؼذ٠ذ ِٓ األغشاف داخً اٌّإعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٠زُ ئػذاد٘ب ِٓ خالي ِشب

اإلداسح اٌّذسع ١خ ( ؽ١ ش ئْ سؤ٠ خ ٚسع بٌخ اٌّإعغ خ اٌزؼ١ّ١ٍ خ رؼزّ ذ ػٍ ٝ ع١ّ غ ٘ زٖ  -اٌّؼٍّْٛ  -اٌطالة 

ػٍ ٝ  ٠ إصشاألغشاف. ٚئرا فمذد اٌشؤ٠ خ أٚ اٌشع بٌخ أؽ ذ ٘ زٖ األغ شاف فغ ٛف ٠ى ْٛ ٕ٘ بن خٍ ً ٚاظ ؼ ل ذ 

   .ٔغبػ ٘زٖ اٌّإعغخ

 : ضؤٚخ اذلٛئخ

جٌعحوٌس ٚجٌّٛظٛع١س ٚذ٠ٍحوضٗ ٚض١ُّٖ فٟ ِؿاحي  ج١ٌٙثس و١حٔح  ٌالعطّحو ِعطٍفح  ذٗ عح١ٌّح  ِعٍٚفح  ذمٍجٌجضٗ   

 .جٌّكٍٟ ٚجإلل١ٍّٟ ٚجٌىٌٟٚ ِع جٌكفحظ عٍٝ ٠ٛ٘طٗ جٌّص٠ٍس ظّحْ ؾٛوز جٌطع١ٍُ عٍٝ جٌّٓطٜٛ

 ضؼبنخ اذلٛئخ :

ِهٍؾحضااٗ  ٚجعطّااحو جٌّإْٓااحش  ؿااٛوز جٌطعٍاا١ُ ٚضطاا٠ٍٖٛ جٌّٓااطٍّ ٌىٓااد غمااس جٌّؿطّااع فااٟجالٌضمااحء ذ    

ٚيٌاه ِآ ناالي ٔ ااُ ٚئؾاٍجءجش ضطٓاُ ذحالْاطمال١ٌس ٚجٌعىجٌااس  جٌطع١ّ١ٍاس ٚفماح  ٌٍْاحالضٙح ٚأ٘اىجفٙح جٌّعٍٕااس 

 .ٚجٌشفحف١س

 :   أْساف اذلٛئخ 

 :ٍ ذاللرٓسف اذلٛئخ إىل ػًبٌ خٕزح انزؼهٛى ٔ رـٕٚطِ ادلؽزًط ي   

 .ٔشٍ جٌٛعٟ ذػمحفس جٌؿٛوز .1

جٌّعاح١٠ٍ ٚ لٛجعاى  جٌط١ٕٓك ِاع جٌّإْٓاحش جٌطع١ّ١ٍاس ذّاح ٠ىفاً جٌٛصاٛي ئٌاٝ ِٕ ِٛاس ِطىحٍِاس ِآ .2

 .جٌى١ٌٚس ٚ ذّح ال ٠طعحٌض ِع ٠ٛ٘س جألِس ِمحٌٔحش جٌطط٠ٍٛ ٚج١ٌحش ل١حِ جألوجء جْطٍشحوج ذحٌّعح١٠ٍ

 .ذحٌطم٠ُٛ جًٌجضٟ وعُ جٌمىٌجش جًٌجض١س ٌٍّإْٓحش جٌطع١ّ١ٍس ٌٍم١حَ .3

ضأو١ى جٌػمس عٍٝ جٌّٓطٜٛ جٌّكٍٝ ٚجإلل١ٍّٟ ٚجٌىٌٟٚ فٝ ِهٍؾحش جٌع١ٍّس جٌطع١ّ١ٍس ذّاح ال ٠طعاحٌض  .4

 .ِع ٠ٛ٘س جألِس

جٌم١حْاا١س ٚ جٌّعطّااىز  ٌىااً  جٌم١ااحَ ذااحٌطم٠ُٛ جٌشااحًِ ٌٍّإْٓااحش جٌطع١ّ١ٍااس ٚ ذٍجِؿٙااح غرمااح ٌٍّعااح١٠ٍ .5

 .١ّ١سٍِقٍس ضع١ّ١ٍس ٚ ٌىً ٔٛع ِٓ جٌّإْٓحش جٌطعٍ
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 ضؤٚخ انزؼهٛى قجم اجلبيؼٙ نٕظاضح انرتثٛخ ٔانزؼهٛى

إٌّطم خ،  ٚاٌزؼٍ ١ُ ثزط ٠ٛش ٔظ بَ اٌزؼٍ ١ُ لج ً اٌغ بِؼٟ ف ٝ ِص ش ٌزم ذ٠ُ ّٔ ٛرط سائ ذ ف ٝ رٍزضَ ٚصاسح اٌزشث١خ

اإلٔغ بْ   ٚئػ ذاد و ً األغف بي  ٚرٌه ِٓ خالي، ر ٛف١ش رؼٍ ١ُ ػ بٌٟ اٌغ ٛدح ٌٍغ١ّ غ وؾ ك أعبع ٟ ِ ٓ ؽم ٛق

ٛاغٕخ ِغز١ٕشح فٝ ِغزّغ اٌّؼشفخ ، فٟ ظً ػمذ اعزّبػٟ عذ٠ ذ ل بئُ ػٍ ٝ اٌذ٠ّمشاغ١ خ ٚاٌؾش٠ خ ٚاٌشجبة ٌّ

٠ٚىف ً  ٚاٌؼذي االعزّ بػٟ  ٚرأع ١ظ ٔظ بَ رؼ١ٍّ ٟ الِشو ضٜ ٠ ذػُ اٌّش بسوخ اٌّغزّؼ١ خ ٚاٌؾٛوّ خ اٌشش ١ذح

  .اإلداس٠خ ئداسح ئصالػ اٌزؼ١ٍُ ثطش٠مخ فبػٍخ ػٍٝ ِغزٜٛ اٌّذسعخ ٚوً اٌّغز٠ٛبد

 نخ انزؼهٛى قجم اجلبيؼٙ نٕظاضح انرتثٛخ ٔانزؼهٛىضؼب

 ٚاٌزؼ١ٍُ ػٍٝ رٛف١ش ف شص ػبدٌ خ ٌغ١ّ غ اٌطٍج خ اٌّص ش١٠ٓ ٌٍؾص ٛي ػٍ ٝ رؼٍ ١ُ ػ بٌٟ رؼًّ ٚصاسح اٌزشث١خ

ُُٕٙ ِٓ أْ رىْٛ ٌذ٠ُٙ اٌمذسح ػٍٝ اٌزفى١ش اٌؼٍّٟ اإلثذاػٟ إٌمذٞ ٚؽ ً اٌّش ىالد، ٚاٌ زؼٍُ ِ ذٜ  ىِّ َّ اٌغٛدح ٠ُ

ب١ٌٓ فٝ ِغزّغ ٚد ثبٌّٙبساد اٌالصِخ اٌزٟاٌؾ١بح، ٚاٌزض ُُٕٙ ِٓ أْ ٠ىٛٔٛا ِٛاغ١ٕٓ ٔشطبء ِٚشبسو١ٓ فؼَّ ىِّ َّ  رُ
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 رلبالد ٔيؼبٚري ٔيؤشطاد ٔممبضؼبد 

    يطحهخ انزؼهٛى األؼبؼٙ 
**************** 

 أٔال انقسضح ادلؤؼؽٛخ

 ممبضؼخ 3يؤشط  7يؼٛبض7ضؤٚخ ادلؤؼؽخ، ٔضؼبنزٓب: -اجملبل األٔل 

 رؤٌة المؤسسة: 1-1

 توجد وثٌقة واضحة ومعلنة لرؤٌة المؤسسة 1-1-1

 توجد للمؤسسة رؤٌة واضحة ٌسعى المعنٌون لتحقٌقها 1-1-1-1

 رسالة المؤسسة: 1-2

 توجد وثٌقة واضحة ومعلنة لرسالة المؤسسة 1-2-1

 توجد للمؤسسة رسالة واضحة ٌسعى المعنٌون لتحقٌقها 1-2-1-1

 تسق الرسالة مع رؤٌة المؤسسةت 1-2-1-2

 

 ممبضؼخ 03يؤشط  6يؼٛبض  7: احلٕكًخ ٔانقٛبزح –اجملبل انثبَٙ 

 نظام للحوكمة الرشٌدة: 2-1

 توفر القٌادة نظاماً إلدارة المؤسسة ٌعكس القوانٌن واللوائج المنظمة للعمل. 2-1-1

 المؤسسـةتوظف القٌادة القوانٌن واللوائج بما ٌحقق فاعلٌة  2-1-1-1

 تطبق القٌادة نظاماً لتفوٌ  السلطات وتحدٌد المسئولٌات طبقاً لالختصاصات 2-1-1-2

 تطبق القٌادة التشرٌعات والقوانٌن التً نصت علٌها وثٌقة حقوق الطفل 2-1-1-3

 تتبع القٌادة أسالٌب دٌمقراطٌة فً إدارة المؤسسة وصنع القرار 2-1-2
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 وقرارات مجلس األمناء ومهامهتفعل القٌادة لوائج  2-1-2-1

 توفر القٌادة نظاماً لتلقى المقترحات والشكاوى، والتعامل معها 2-1-2-2

 تتبع القٌادة آلٌات للحد من تغٌب المتعلمٌن وتسربهم 2-1-3

 تتخذ القٌادة إجراءات للحدِّ من أسباب الغٌاب، والتسرب/ االنقطاع 2-1-3-1

 مجتمع التعلم 2-2

 القٌادة عملٌتً التعلٌم والتعلم داخل المؤسسةتدعم  2-2-1

 توفر القٌادة بٌئة متمركزة حول المتعلم 2-2-1-1

 تطبق القٌادة نظاماً لمتابعة تقدم المتعلمٌن فى ضوء نواتج التعلم المستهدفة 2-2-1-2

 تطبق القٌادة نظاماً لمتابعة أداء المعلمٌن وتقوٌمهم 2-2-1-3

 نشطة المختلفةتدعم القٌادة األ 2-2-2

 تشترك المؤسسة فً األنشطة والمسابقات التً تسهم فً تحقٌق نواتج التعلم 2-2-2-1

 تفعل المؤسسة أسالٌب لتنمٌة المهارات القٌادٌة للمتعلمٌن 2-2-2-2

 تفعل القٌادة تبادل الخبرات مع المؤسسات األخرى 2-2-2-3

 ملٌن بالمؤسسةتدعم القٌادة التنمٌة المهنٌة لجمٌع العا 2-2-3

 تفعل القٌادة نظاماً للتنمٌة المهنٌة المستدامة للعاملٌن 2-2-3-1

 

 ممبضؼخ 07يؤشط  3يؼٛبض  7ادلٕاضز انجشطٚخ ٔادلبزٚخ: -اجملبل انثبنث 

 الموارد البشرٌة والمادٌة، وتوظٌفها 3-1

 توظف المؤسسة الموارد البشرٌة لتحسٌن األداء 3-1-1

 ة الموارد البشرٌة لتحقٌق نواتج التعلم المستهدفةتوظف المؤسس 3-1-1-1

 توجد بالمؤسسة خطط لألمن والسالمة 3-1-2

 تخطط المؤسسة ألمنها وسالمتها 3-1-2-1

 قواعد األمن والسالمة إتباعتنمً المؤسسة مهارات المتعلمٌن فً  3-1-2-2



                                                   علً شحاته محمد/  إعداد أ

 مبنى مدرسً مستوف للمواصفات التربوٌة 3-2

 ى المدرسً البنٌة الداعمة للعملٌة التعلٌمٌةتتوافر بالمبن 3-2-1

 تتناسب الفصول وحجرات األنشطة مع أعداد المتعلمٌن وخصائص المرحلة 3-2-1-1

 تتناسب مساحات وتجهٌزات الفناء مع أعداد وخصائص المتعلمٌن 1-2 -3-2

 توجد بالمؤسسة حجرات مجهزة ومناسبة للعاملٌن بها 1-3 -3-2

 مؤسسة المرافق الصحٌة الصالحة لالستخدامتوجد بال 1-4 -3-2

 توجد بالمؤسسة التجهٌزات الالزمة للرعاٌة الصحٌة 1-5 -3-2

 توظف المؤسسة المعامل المجهزة لتحقٌق نواتج التعلم 1-6 -3-2

 توظف المؤسسة مصادر المعرفة بالمكتبة لدعم عملٌتً التعلٌم والتعلم 1-2 -3-2

 درسً مواصفات األمن والسالمةٌستوفً المبنى الم 1-2 -3-2

 تحقق المؤسسة متطلبات ذوي االحتٌاجات الخاصة )فً حاالت الدمج ان وجد(. 1-9 -3-2

 

 ممبضؼبد 4يؤشط  7يؼٛبض  0ادلشبضكخ اجملزًؼٛخ: -اجملبل انطاثغ 

4-1   ً  شراكة فعالة بٌن المؤسسة واألسرة والمجتمع المحل

 ع المحلً فً تطوٌر العملٌة التعلٌمٌةتشرك المؤسسة األسرة والمجتم 4-1-1

 تستخدم المؤسسة آلٌات لتحقٌق فاعلٌة دور األسرة والمجتمع فً العملٌة التعلٌمٌة 4-1-1-1

 تفعل المؤسسة نتائج اآللٌات المستخدمة لمشاركة األسرة والمجتمع فً التعلٌم 4-1-1-2

 إمكاناتها تقدم المؤسسة خدمات متنوعة للمجتمع المحلً فً ضوء 4-1-2

 تضع المؤسسة برنامجاً لخدمة المجتمع المحلً فً ضوء احتٌاجاته 4-1-2-1

 تفعل المؤسسة برنامج خدمة المجتمع وتقٌم مخرجاته 4-1-2-2

 

 ممبضؼبد 7يؤشطاد  3يؼٛبض  7ػًبٌ اجلٕزح ٔادلؽبءنخ: -اجملبل اخلبيػ 

 النظام الداخلً لضمان الجودة 5-1

 اماً داخلٌاً لضمان الجودةتضع المؤسسة نظ 5-1-1



                                                   علً شحاته محمد/  إعداد أ

 تقوم المؤسسة بعملٌات مراجعة داخلٌة ألداءاتها دورٌاً  5-1-1-1

 تفعل وحدة التدرٌب والجودة برامج التنمٌة المهنٌة لتحسٌن األداء 5-1-1-2

 تطبق المؤسسة قواعد المساءلة على كافة المستوٌات 5-1-1-3

 التقوٌم الذاتً والتحسٌن المستمر 5-2

ً  فى ضوء نواتج التعلم المستهدفة 5-2-1  تقوم المؤسسة بعملٌات التقوٌم الذات

 تعد المؤسسة برنامجاً للتقوٌم الذاتً 5-2-1-1

ً  لألطراف المعنٌة 5-2-1-2  تتٌج المؤسسة نتائج التقوٌم الذات

 تضع المؤسسة خطة للتحسٌن المستمر لألداء الشامل 5-2-2

 سٌن المستمر فى ضوء نتائج التقوٌم الذاتىتضع المؤسسة خطة التح 5-2-2-1

 تتابع المؤسسة تنفٌذ خطة التحسٌن بصفة مستمرة 5-2-2-2

 

 انفبػهٛخ انزؼهًٛٛخ –ثبَٛبا 

 ممبضؼخ 76يؤشطاد  01يؼبٚري  3ادلزؼهى  -اجملبل انؽبزغ 

 نواتج التعلم المستهدفة 6-1

 العربٌة ٌحقق المتعلم نواتج التعلم المستهدفة فً اللغة 6-1-1

 ٌحقق المتعلم مستوى التحصٌل المطلوب فً اللغة العربٌة وفقا لنواتج التعلم المستهدفة 6-1-1-1

 ٌتمكن المتعلم من مهارات اللغة العربٌة وفقا لنواتج التعلم المستهدفة 6-1-1-2

 ٌرةتظهر مستوٌات تحقق نواتج تعلم اللغة العربٌة تطوراً خالل الثالث سنوات األخ 6-1-1-3

 ٌحقق المتعلم نواتج التعلم المستهدفة فً اللغة األجنبٌة 6-1-2

 ٌحقق المتعلم مستوى التحصٌل المطلوب فً اللغة األجنبٌة وفقا لنواتج التعلم المستهدفة 6-1-2-1

 وفقا لنواتج التعلم المستهدفة األجنبٌةٌتمكن المتعلم من مهارات اللغة  6-1-2-2

 حقق نواتج تعلم اللغة األجنبٌة تطوراً خالل الثالث سنوات األخٌرة.تظهر مستوٌات ت 6-1-2-3

 ٌحقق المتعلم نواتج التعلم المستهدفة فً الرٌاضٌات 6-1-3

 ٌحقق المتعلم مستوى التحصٌل المطلوب فى الرٌاضٌات وفقا لنواتج التعلم المستهدفة 6-1-3-1

 واتج التعلم المستهدفةٌتمكن المتعلم من مهارات الرٌاضٌات وفقا لن 6-1-3-2



                                                   علً شحاته محمد/  إعداد أ

 تظهر مستوٌات تحقق نواتج تعلم الرٌاضٌات تطوراً خالل الثالث سنوات األخٌرة 6-1-3-3

 ٌحقق المتعلم نواتج التعلم المستهدفة فً العلوم 6-1-4

 ٌحقق المتعلم مستوى التحصٌل المطلوب فى العلوم وفقا لنواتج التعلم المستهدفة 6-1-4-1

 متعلم من مهارات العلوم وفقا لنواتج التعلم المستهدفةٌتمكن ال 6-1-4-2

 تظهر مستوٌات تحقق نواتج تعلم العلوم تطوراً خالل الثالث سنوات األخٌرة 6-1-4-3

 ٌحقق المتعلم نواتج التعلم المستهدفة فً الدراسات االجتماعٌة 6-1-5

 تماعٌة وفقاً لنواتج التعلم المستهدفةٌحقق المتعلم مستوى التحصٌل المطلوب فى الدراسات االج 6-1-5-1

 ٌتمكن المتعلم من مهارات الدراسات االجتماعٌة وفقا لنواتج التعلم المستهدفة 6-1-5-2

 تظهر مستوٌات تحقق نواتج تعلم الدراسات االجتماعٌة تطوراً خالل الثالث سنوات األخٌرة 6-1-5-3

 المهارات العامة 6-2

 ات والقواعد السلٌمةٌتبع المتعلم العاد 6-2-1

 ٌشارك المتعلم فً أنشطة التوعٌة الصحٌة داخل المؤسسة 6-2-1-1

 ٌمارس المتعلم العادات: الصحٌة، والغذائٌة السلٌمة 2 -6-2-1

 ٌتبع المتعلم قواعد األمن والسالمة فً أداءاته 6-2-1-3

 ٌوظف المتعلم تكنولوجٌا المعلومات واالتصال 6-2-2

 م المتعلم تكنولوجٌا المعلومات فً عملٌات التعلمٌستخد 6-2-2-1

 ٌوظف المتعلم المهارات االجتماعٌة 6-2-3

 ٌمارس المتعلم المهارات االجتماعٌة السلٌمة مع اآلخرٌن 6-2-3-1

 ٌمارس المتعلم مهارات اتخاذ القرارات وتحمل المسئولٌة 6-2-3-2

 ختلفة فً المجتمعٌحترم المتعلم العمل الٌدوي والمهن الم 6-2-3-3

 جوانب وجدانٌة اٌجابٌة 6-3

 ٌتوافر لدى المتعلم اتجاهات إٌجابٌة نحو العملٌة التعلٌمٌة 6-3-1

 ٌكتسب المتعلم اتجاهات إٌجابٌة نحو الدراسة بالمؤسسة 6-3-1-1

 ٌشارك المتعلم فً ممارسة أنشطة متعددة، وفقاً لمٌوله 6-3-1-2

 والحقوق، والواجبات ٌلتزم المتعلم بالقٌم، 6-3-2



                                                   علً شحاته محمد/  إعداد أ

 ٌراعً المتعلم القٌم االجتماعٌة 6-3-2-1

 ٌحرص المتعلم علً حقوقه وٌؤدي واجباته 6-3-2-2

 

 ممبضؼخ 77يؤشطاد 9يؼبٚري  4ادلؼهى: -اجملبل انؽبثغ 

 التخطٌط لعملٌتً التعلٌم والتعلم 2-1

 م المستهدفةٌخطط المعلم لعملٌتً التعلٌم والتعلم فً ضوء نواتج التعل 2-1-1

 ٌخطط المعلم الدروس بما ٌحقق النمو المتكامل لشخصٌة المتعلم 2-1-1-1

 ٌصمم المعلم استراتٌجٌات تعلٌم وتعلم متمركزة حول المتعلم، لتحقٌق نواتج التعلم المستهدفة. 2-1-1-2

 ٌصمم المعلم أسالٌب وأدوات تقوٌم تتسق مع نواتج التعلم المستهدفة 2-1-1-3

 ٌذ عملٌتً التعلٌم والتعلمتنف 2-2

 ٌنمً المعلم جوانب التعلم المعرفٌة والمهارٌة والوجدانٌة لدى المتعلمٌن 2-2-1

 ٌستخدم المعلم إستراتٌجٌات تعلٌم وتعلم تحقق نواتج التعلم المستهدفة 2-2-1-1

 ٌوظف المعلم المادة العلمٌة لتخصصه لحل مشكالت المجتمع 2 -2-2-1

 المعلم أنشطة ومواقف تعلٌمٌة تنمى المهارات الحٌاتٌة لدى المتعلمٌنٌستخدم  2-2-1-3

 ٌدٌر المعلم عملٌة التعلم بكفاءة 2-2-2

 ٌدٌر المعلم وقت التعلم، فً ضوء احتٌاجات المتعلمٌن، ومتطلبات العملٌة التعلٌمٌة 2-2-2-1

 ً التعلٌم والتعلمٌوظف المعلم األدوات والتجهٌزات المتاحة بالمؤسسة فً عملٌت 2-2-2-2

 ٌوظف المعلم البٌئة الخارجٌة فً عملٌتً التعلٌم والتعلم 2-2-2-3

 ٌراعً المعلم ذوي االحتٌاجات الخاصة فً تنفٌذ عملٌتً التعلٌم والتعلم )فى حاالت الدمج إن وجد(. 2-2-3

 ٌوفر المعلم بٌئة تعلم تراعً المتعلمٌن ذوي االحتٌاجات الخاصة 2-2-3-1

 تعلٌم وتعلم مالئمة لذوي االحتٌاجات الخاصة استراتٌجٌاتٌستخدم المعلم  2-2-3-2

 ٌفعل المعلم مشاركة ذوي االحتٌاجات الخاصة فً األنشطة التربوٌة 2-2-3-3

 ٌستخدم المعلم أنشطة تربوٌة تحقق نواتج التعلم 2-2-4

 ٌشجع المعلم المتعلمٌن على استخدام مصادر معرفة متعددة 2-2-4-1

 ٌستخدم المعلم أنشطة تربوٌة متعددة تناسب جمٌع المتعلمٌن 2-2-4-2



                                                   علً شحاته محمد/  إعداد أ

 أسالٌب تقوٌم فعالة 2-3

 ٌطبق المعلم أسالٌب متنوعة لتقوٌم نواتج التعلم 2-3-1

 ٌستخدم المعلم أدوات متنوعة لتقوٌم نواتج التعلم المعرفٌة 2-3-1-1

 تعلم المهارٌةٌستخدم المعلم أدوات متنوعة لتقوٌم نواتج ال 2 -2-3-1

 ٌستخدم المعلم أدوات متنوعة لتقوٌم نواتج التعلم الوجدانٌة 2-3-1-3

 ٌستفٌد المعلم من نتائج تقوٌم المتعلمٌن فً تقدٌم التغذٌة الراجعة المناسبة لهم 2-3-2

 ٌحسن المعلم أداءات المتعلمٌن فً ضوء نتائج التقوٌم 2-3-2-1

 ٌم مع المعنٌٌن لمتابعة مستوى تقدم المتعلمٌنٌناقش المعلم نتائج التقو 2-3-2-2

 ثرائٌة فً ضوء نتائج التقوٌمإٌقدم المعلم برامج عالجٌة و 2-3-2-3

 أنشطة مهنٌة فعالة 2-4

 ٌوفر المعلم مناخاً صفٌاً داعما لعملٌتً التعلٌم والتعلم 2-4-1

 ي األخرٌشجع المعلم المتعلمٌن على المناقشة والحوار، وتقبل الرأ 2-4-1-1

 ٌتعامل المعلم مع المتعلمٌن بشفافٌة، ومساواة، وعدالة 2-4-1-2

 ٌحرص المعلم على تنمٌة ذاته مهنٌاً  2-4-2

 ٌشارك المعلم فً الدورات والبرامج التدرٌبٌة 2-4-2-1

 ٌوظف المعلم محتوى الدورات التدرٌبٌة فً العملٌة التعلٌمٌة 2-4-2-2

 لمعرفة المتعددة فً المواقف التعلٌمٌةٌوظف المعلم مصادر ا 2-4-2-3

 ٌتبادل المعلم الخبرات مع الزمالء 2-4-2-4

 ٌعدل المعلم أداءاته فً ضوء نتائج التقوٌم 2-4-2-5

 

 ممبضؼبد 7يؤشطاد  3يؼٛبض 0: انسضاؼٙادلُٓح  –اجملبل انثبيٍ 

 ممارسات داعمة للمنهج 2-1

 تتوافر خرٌطة متكاملة للمنهج 2-1-1

 تتناسب نواتج التعلم المتضمنة بخرٌطة المنهج مع المرحلة الدراسٌة 2-1-1-1

 تتسق أنشطة التعلٌم والتعلم مع نواتج التعلم المستهدفة بخرٌطة المنهج 2-1-1-2



                                                   علً شحاته محمد/  إعداد أ

 تتناسب أسالٌب التقوٌم مع نواتج التعلم المستهدفة بخرٌطة المنهج 2-1-1-3

 ٌنمً المنهج مهارات المتعلمٌن 2-1-2

 ٌشجع المنهج المتعلمٌن علً احترام العمل الٌدوي والمهن المختلفة فً المجتمع 2-1-2-1

 ٌوظف المنهج فً تنمٌة المهارات الحٌاتٌة ورٌادة المشروعات للمتعلمٌن 2-1-2-2

 البٌئة والمجتمع فً تنفٌذ المنهج إمكاناتتوظف  2-1-3

 د البٌئٌة والحفاظ علٌهاٌسهم تنفٌذ المنهج فً نشر ثقافة استخدام الموار 2-1-3-1

 المجتمع المحٌط بالمؤسسة فً تنفٌذ أنشطة المنهج إمكاناتتوظف  2-1-3-2

 

 ممبضؼبد 9يؤشطاد  4يؼٛبض  7: انرتثٕ٘ادلُبخ  -اجملبل انزبؼغ 

 بٌئة داعمة للتعلٌم والتعلم 9-1

 توفر المؤسسة خدمات لإلرشاد التربوي 9-1-1

 إلرشاد التربوي للمتعلمٌنتقدم المؤسسة خدمات ل 9-1-1-1

 تقدم المؤسسة خدمات لإلرشاد التربوي للعاملٌن، وأولٌاء األمور 9-1-1-2

 توفر المؤسسة مناخاً داعماً لعملٌتً التعلٌم والتعلم 9-1-2

 تتوافر بالمؤسسة ثقافة صحٌة للمتعلمٌن، والعاملٌن 9-1-2-1

 ات األمن والسالمةتقدم المؤسسة توعٌة للمتعلمٌن عن احتٌاط 9-1-2-2

 بٌئة داعمة للعالقات المؤسسٌة 9-2

 تدعم المؤسسة العالقات اإلنسانٌة بٌن أعضائها والمجتمع المحلً 9-2-1

 ٌظهر بٌن أعضاء المؤسسة التعاون، واالحترام المتبادل 9-2-1-1

 ٌظهر بٌن أعضاء المؤسسة، والمجتمع المحلً التعاون، واالحترام المتبادل 9-2-1-2

 ٌتوافر مناخ داعم لرضاء العاملٌن والمتعلمٌن والمعنٌٌن عن المؤسسة. 9-2-1-3

 ٌتوافر بالمؤسسة مناخ داعم لثقافة المواطنة، واالنتماء، واحترام القانون 9-2-2

 تتسم بٌئة العمل بالمؤسسة باالنضباط، وااللتزام بالقواعد والقوانٌن المنظمة 9-2-2-1

 قافة المواطنة، االنتماء، وااللتزام بالقٌمتسود المؤسسة ث 9-2-2-2

 


